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1. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΙΑΘ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

1.1 Ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Δπχμσμία ΓΔΜΘΙΞ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞ ΥΑΜΘΩΜ 

„‟ Ξ ΑΓΘΞΡ ΓΔΩΠΓΘΞΡ „‟ 

ΓΠΑΤΔΘΞ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ 

αυσδοξμική διεϋθσμρη ΛΞΣΠΜΘΔΡ ΥΑΜΘΩΜ  

Οϊλη ΥΑΜΘΑ  

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 73 100 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ  

Ιχδικϊπ ΜUTS GR434 

ηλέτχμξ 28213 42309 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ  gnikolaou@chaniahospital.gr 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Γεόογιξπ Μικξλάξσ 

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

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι   Μ.Ο.Δ.Δ.  και αμήκει ρςξ Σπξσογείξ Σγείαπ  

   

Ιϋοια δοαρςηοιϊςηςα Α.Α. 

Ζ κϋοια δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ είμαι η Σγεία  

 

Ρςξιυεία 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 και ςημ διεϋθσμρη 
www.chaniahospital.gr . 

1.2 Ρςξιυεία Διαδικαρίαπ-Υοημαςξδϊςηρη 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

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

 

Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ. Ζ δαπάμη για ςημ εμ 

λϊγχ ρϋμβαρη βαοϋμει ςημ με Ι.Α. : 1359 ρυεςική πίρςχρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 

2019 ςξσ Τξοέα  

 

 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ  

 

Αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ  είμαι η Οοξμήθεια Αμαλσςόμ Αίμαςξπ (CPV 38434520-7). 

 

mailto:gnikolaou@chaniahospital.gr
http://www.chaniahospital.gr/
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Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρςα κάςχθι ςμήμαςα:  

ΞΛΑΔΑ 1 (108549 ΔΡΖΔΖΡ) 
 

ΡΖΚΖ 
1 ΡΖΚΖ 2 ΡΖΚΖ 3 ΡΖΚΖ 4 ΡΖΚΖ 5 ΡΖΚΖ 6 

Α/Α 
ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

ΔΘΔΞΣΡ 
ΔΖΡΘΞΡ ΑΠΘΗΛΞΡ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΑΝΘΑ ΥΩΠΘΡ 
Τ.Ο.Α. (ΘΛΖ 

ΑΜΑ ΔΝΔΑΡΖ) 

ΡΣΜΞΚΘΙΖ 
ΘΛΖ 
ΥΩΠΘΡ 
Τ.Ο.Α ΡΣΜΞΚΘΙΖ ΘΛΖ ΛΔ Τ.Ο.Α 

1 

 
ΓΔΜΘΙΖ 
ΔΝΔΑΡΖ 
ΑΘΛΑΞΡ  

 
220,000 

 
0,54 

 
118.800,00 

 
147.312,00 

2 
 
ΔΔΙ  

 
12.500 

 
0,82 

 
10.250,00 

 
12.710,00 

3 
 
NRBC  

 
12.500 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

      ΞΛΑΔΑ 2 (108554 ΔΡΖΔΖΡ)  
 

ΡΖΚΖ 
1 ΡΖΚΖ 2 ΡΖΚΖ 3 ΡΖΚΖ 4 ΡΖΚΖ 5 ΡΖΚΖ 6 

Α/Α 
ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

ΔΘΔΞΣΡ 
ΔΖΡΘΞΡ ΑΠΘΗΛΞΡ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΑΝΘΑ ΥΩΠΘΡ 
Τ.Ο.Α. (ΘΛΖ 

ΑΜΑ ΔΝΔΑΡΖ) 

ΡΣΜΞΚΘΙΖ 
ΘΛΖ 
ΥΩΠΘΡ 
Τ.Ο.Α ΡΣΜΞΚΘΙΖ ΘΛΖ ΛΔ Τ.Ο.Α 

1 
 
TKE 

 
24.000 

 
0,62 

 
14.880,00 

 
18.451,20 

      Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για ϊλα ςα ςμήμαςα, για ρσγκεκοιμέμξ αοιθμϊ ςμημάςχμ ή για έμα μϊμξ ςμήμα.  

Ζ εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ  

 

Οοξωπξλξγιρμϊπ: 178.473,20  ΔΣΠΩ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ Τ. Ο. Α. 

Οοξωπξλξγιρμϊπ:        143.930,00 ΔΣΠΩ μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ Τ. Ο. Α. 

 

με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά με βάρη ςη βέλςιρςη ρυέρη 
πξιϊςηςαπ – ςιμήπ.  

Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι  ρε 12  μήμεπ με δικαίχμα ςοίμημηπ παοάςαρηπ χπ ποξπ ςημ απξοοϊτηρη 
τσρικξϋ ή ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ. 

Αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ δίδεςαι παοακάςχ.  

 

Για ςξ Γ.Μ. ΥΑΜΘΩΜ 

O  ΔΘΞΘΙΖΖΡ 

 

……………………… 

Λπέαπ Γεόογιξπ 
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1.4 Ηερμικϊ πλαίριξ  

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

ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ: 

ςξσ μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ σμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειόμ και Τπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ 

Οδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ κάθε τξοά ςοξπξπξιείςαι και ιρυϋει.  

Ν. 4441/2016, “Απλξπξίηρη διαδικαριόμ ρϋρςαρηπ επιυειοήρεχμ, άορη καμξμιρςικόμ εμπξδίχμ ρςξμ 

αμςαγχμιρμϊ και λξιπέπ διαςάνειπ“  

Ν.4472/2017, “σμςανιξδξςικέπ διαςάνειπ Δημξρίξσ και ςοξπξπξίηρη διαςάνεχμ ςξσ μ. 4387/2016, μέςοα 

εταομξγήπ ςχμ δημξριξμξμικόμ ρςϊυχμ και μεςαοοσθμίρεχμ, μέςοα κξιμχμικήπ ρςήοινηπ και εογαριακέπ 

οσθμίρειπ, Μερξποϊθερμξ Πλαίριξ Δημξριξμξμικήπ ςοαςηγικήπ 2018-2021 και λξιπέπ διαςάνειπ“. 

Ν.4488/2017, “σμςανιξδξςικέπ οσθμίρειπ Δημξρίξσ και λξιπέπ αρταλιρςικέπ διαςάνειπ, εμίρυσρη ςηπ 

ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, δικαιόμαςα αςϊμχμ με αμαπηοίεπ και άλλεπ διαςάνειπ“. 

Ν.4497/2017 “Άρκηρη σπαίθοιχμ εμπξοικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, εκρσγυοξμιρμϊπ ςηπ επιμεληςηοιακήπ 

μξμξθερίαπ και άλλεπ διαςάνειπ“).   

ςξσ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Οδηγίαπ 

2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 

ςξσ μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Καςαογήρειπ, σγυχμεϋρειπ Νξμικόμ Ποξρόπχμ και 

Τπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ Σξμέα-Σοξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» 

και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,   

ςηπ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Ποξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Οδηγία 2011/7 ςηπ 

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

ςξσ μ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κϋοχρη ςξσ Κόδικα Νϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ σμέδοιξ» 

ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ μ.4024/2011 (Α 226) «σγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ διξίκηρηπ και ξοιρμϊπ ςχμ 

μελόμ ςξσπ με κλήοχρη», 

ςξσ μ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ και Κεμςοικξϋ 

Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ…»,  

ςξσ μ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ 

κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Ποϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ 

διαςάνειπ”, 

ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

ςξσ άοθοξσ 5 ςηπ απϊταρηπ με αοιθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) ςξσ Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ 

ςξσ μ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ μξμαουιακϊ και ςξπικϊ 

Σϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ»,  

ςξσ μ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δθμικϊ σπξγοατείξ, Δτημεοίπ ςηπ Ισβεομήρεχπ και λξιπέπ διαςάνειπ” 
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ςξσ μ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ 

καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ” για ςη διαρςαϋοχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ αμαδϊυξσ με ςα 

ρςξιυεία ςξσ Δ.Ρ.Π., ςξσ π.δ/ςξπ 82/1996 (Α' 66) «Ομξμαρςικξπξίηρη  μεςξυόμ Δλλημικόμ Αμχμϋμχμ 

Δςαιοειόμ πξσ μεςέυξσμ ρςιπ διαδικαρίεπ αμάληφηπ έογχμ ή ποξμηθειόμ ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ μξμικόμ 

ποξρόπχμ ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα»1, ςηπ κξιμήπ απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και 

Δπικοαςείαπ με αο. 20977/2007 (Β‟ 1673) ρυεςικά με ςα „’Δικαιξλξγηςικά για ςημ ςήοηρη ςχμ μηςοόχμ ςξσ 

μ.3310/2005, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ μ.3414/2005‟‟, καθόπ και ςηπ απϊταρηπ ςξσ Στσπξσογξϋ 

Ξικξμξμίαπ και Ξικξμξμικόμ με αοιθμ.1108437/2565/ΔΞΡ/2005 (Β΄ 1590) “Καθξοιρμϊπ υχοόμ ρςιπ ξπξίεπ 

λειςξσογξϋμ ενχυόοιεπ εςαιοίεπ”, 

ςξσ μ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κϋοχρη Κόδικα Υϊοξσ Ποξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,  

ςξσ μ.2690/1999 (Α' 45) “Κϋοχρη ςξσ Κόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και ιδίχπ ςχμ 

άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

ςξσ μ. 2121/1993 (Α' 25) “Πμεσμαςική Ιδιξκςηρία, σγγεμικά Δικαιόμαςα και Πξλιςιρςικά Θέμαςα”,  

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

απϊ 01/01/2017 ςίθεςαι ρε ιρυϋ ςξ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

ςηπ με αο. Ο1 2380/2012 Ιξιμήπ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ (Β‟ 3400) «Ρϋθμιρη ςχμ ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ 

λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ ςξσ Τπξσογείξσ 

Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Τπξδξμόμ, Μεςατξοόμ και Δικςϋχμ » 

ςηπ με αο. Ο1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ Αμάπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ 

“Σευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ Ηλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 

σμβάρεχμ (Δ..Η.ΔΗ..), ςχμ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ 

λξιπόμ διαςάνεχμ πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ 

παοξϋραπ,  καθόπ και ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, 

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

έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 

ςξσ Μ. 4782/2021 ¨Δκρσγυοξμιρμϊπ, απλξπξίηρη και αμαμϊοτχρη ςξσ οσθμιρςικξϋ πλαιρίξσ ςχμ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ, ειδικϊςεοεπ οσθμίρειπ ποξμηθειόμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ άμσμαπ και ςηπ αρτάλειαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ για ςημ αμάπςσνη, ςιπ σπξδξμέπ και ςημ σγεία¨ 

χμ απξτάρεχμ –εγγοάτχμ : 

1. η με αοίθμ. 31/ ποκ.06 / 03-03-2021 (ΑΔΑ ΦΔ3646907-ΤΓ5) απϊταρη ΔΡ ςξσ Μξρξκξμείξσ 
αματξοικά με έγκοιρη ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ  και έγκοιρη διεμέογειαπ διαγχμιρμξϋ.   

2. ξ  με αοιθμ. 5905/16-03-2021 ποχςξγεμέπ αίςημα (ΑΔΑΛ: 21REQ008395126 2021-04-05). 

3. η με  αοιθμ. 757 / 07-04-2021 Απϊταρη Δέρμεσρηπ (ΑΔΑ 6ΦΔΑ46907-93Ε, ΑΔΑΛ 21REQ008421948 
2021-04-07). 

4. η με αοιθμ.  8275/20-04-2021 Οεοίληφη Διακήοσνηπ ΑΔΑ Φ6Σ846907-ΝΔΜ, ΑΔΑΛ 
21PROC008514819 2021-04-23) 
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1.5 Οοξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοόμ και διεμέογεια διαγχμιρμξϋ  

Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η 17/05/2021 ημέοα Δεσςέοα  και όοα 23.59 
μ.μ. 

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 21η /05/2021 ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 12.00.  

1.6 Δημξριϊςηςα 

 

Α. Δημξρίεσρη ρε εθμικϊ 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 : 108549 & 108554 

Οοξκήοσνη (πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ) δεμ δημξριεϋεςαι ρςξ ςεϋυξπ Διακηοϋνεχμ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Ισβέομηρηπ μεςά απϊ ςημ δημξρίεσρη ςηπ 57654/22/5/17 (Β1781) 

απϊταρηπ ςξσ Σπ. Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ.  

Οοξκήοσνη (πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ) δημξριεϋεςαι και ρςξμ Δλλημικϊ ϋπξ, ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 377§1 πεοίπς (35) &  πεοίπς (59 και 82) και άοθοξ 379 §12 μ. 4412/2016 ρςιπ παοακάςχ 

ετημεοίδεπ:  

1. ΥΑΜΘΩΘΙΑ ΜΔΑ  

4. ΡΔΚΘΜΘΩΘΙΑ ΜΔΑ  

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

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

 

Β. Ένξδα δημξριεϋρεχμ 

Ζ δαπάμη ςχμ δημξριεϋρεχμ ρςξμ Δλλημικϊ ϋπξ βαοϋμει ςημ αμαθέςξσρα αουή .  

 

1.7 Αουέπ εταομξζϊμεμεπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.chaniahospital.gr/
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γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ 
υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 
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2. ΓΔΜΘΙΞΘ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

2.1 Γεμικέπ Οληοξτξοίεπ 

2.1.1 Έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

 η παοξϋρα Διακήοσνη 3/2021  με ςα Οαοαοςήμαςα πξσ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ασςήπ.  

  ςξ  σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ [ΔΣΔ] 

 ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, ιδίχπ ρυεςικά 
με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά.  

 ςξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ με ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ  

 

2.1.2 Δπικξιμχμία - Οοϊρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ 

Όλεπ ξι επικξιμχμίεπ ρε ρυέρη με ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και 
ϊλεπ ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ, ιδίχπ η ηλεκςοξμική σπξβξλή, εκςελξϋμςαι με ςη υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ 
ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ 
www.promitheus.gov.gr ςξσ χπ άμχ ρσρςήμαςξπ. 

2.1.3 Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ 

α ρυεςικά αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά,  ςξ αογϊςεοξ  8 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 ρστμξδεϋει 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) ϊςαμ, 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) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 
Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ ή ςχμ αλλαγόμ. 
Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ ποξεςξιμαρία 
καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ. 

2.1.4 Γλόρρα 
α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. 

συϊμ εμρςάρειπ ή ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 

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). 

Διδικά ςα αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα 
επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ είςε απϊ ποϊρχπξ καςά 
μϊμξ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ έγγοατξ. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή 
ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και 
δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 
(Α΄188). Διδικά, ςα αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα μπξοξϋμ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελλημική γλόρρα επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ είςε 
απϊ ποϊρχπξ καςά μϊμξ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ έγγοατξ.  

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). Διδικά, ςα αλλξδαπά ιδιχςικά 

έγγοατα μπξοξϋμ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα επικσοχμέμη είςε απϊ 

ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ είςε απϊ ποϊρχπξ καςά μϊμξ αομϊδιξ ςηπ 

υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ έγγοατξ. 

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

2.1.5 Δγγσήρειπ 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.2 και 4.1. εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα πξσ 
λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Δμχρηπ 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.  

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

 

-Ζ ρσγκεκοιμέμη Διακήοσνη έυει δημξριεσςεί μεςά ςημ έκδξρη ςξσ Μ. 4782/2021, ξ ξπξίξπ ςοξπξπξιεί ςξμ Μ. 
4412/2016.  

Ξπξιαδήπξςε απϊκλιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4412/2016, 
καςϊπιμ και ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ απϊ ςξμ Μ. 4782/2021, είμαι εκ παοαδοξμήπ και σπεοιρυϋξσμ ξι 
ποξβλέφειπ ςξσ μϊμξσ.   

 

2.2 Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ - Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ  

1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα 
και, ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι εγκαςερςημέμα ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

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

2.2.2 Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

2.2.2.1. Για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςαςίθεςαι απϊ ςξσπ 
ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ (ποξρτέοξμςεπ),  εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ 
καθξοίζεςαι ρςξ 2% ςηπ ποξωπξλξγιζϊμεμηπ  ανίαπ ςξσ είδξσπ εκςϊπ ΤΟΑ, με αμάλξγη ρςοξγγσλξπξίηρη. 

Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πεοιλαμβάμει και ςξμ ϊοξ ϊςι η 
εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ έμχρη. 

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για ςοιάμςα (30) ημέοεπ μεςά ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ 
ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ, ήςξι μέυοι 18-06-2022, άλλχπ η ποξρτξοά 
απξοοίπςεςαι. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, ποιμ ςη λήνη ςηπ ποξρτξοάπ, μα ζηςά απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα μα 
παοαςείμει, ποιμ ςη λήνη ςξσπ, ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ. 

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

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτέοξμςεπ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα 
ρςα άοθοα 72 και 302 ςξσ μ. 4412/2016. 

Διδικϊςεοα, η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςιπ κάςχθι πεοιπςόρειπ: α) λήνηπ 
ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και μη αμαμέχρηπ ασςήπ και β) απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ και 
ετϊρξμ δεμ έυει αρκηθεί εμδικξταμήπ ποξρτσγή ή έμδικξ βξήθημα ή έυει εκπμεϋρει άποακςη η ποξθερμία 
άρκηρηπ εμδικξταμξϋπ ποξρτσγήπ ή έμδικχμ βξηθημάςχμ ή έυει λάβει υόοα παοαίςηρηπ απϊ ςξ δικαίχμα 
άρκηρηπ ασςόμ ή ασςά έυξσμ απξοοιτθεί αμεςακλήςχπ. 

2.2.3 Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ) ποξρτέοχμ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ 
ποϊρχπξ) ή ρε έμα απϊ ςα μέλη ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ) έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι 
απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

2.2.3.1.  Όςαμ 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,  
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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. 

2.2.3.2. Όςαμ 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.  

2.2.3.3. (ΔΘΑΖΠΔΘΑΘ ΛΞΜΞ ΓΘΑ ΚΞΓΞΣΡ ΑΠΘΗΛΖΡΖΡ) 
2.2.3.4. Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ποξρτέοχμ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ:  

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

(β) εάμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςελεί σπϊ 
αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ 
ρσμβιβαρμξϋ ή έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε 
αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Ζ 
αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ απξκλείει έμαμ ξικξμξμικϊ τξοέα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε μία εκ ςχμ 
καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι απξδεικμϋει ϊςι ξ εμ λϊγχ 
τξοέαπ είμαι ρε θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα 
για ςη ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ,  

(γ) σπάουξσμ επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμήφε 
ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ,  

δ) εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ μ. 4412/2016 δεμ 
μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  

(ε) εάμ μία καςάρςαρη ρςοέβλχρηπ ςξσ αμςαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ποϊςεοη ρσμμεςξυή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 
καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 48 ςξσ μ. 
4412/2016, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  
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(ρς) εάμ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ εκςέλερη ξσριόδξσπ απαίςηρηπ 
ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με αμαθέςξμςα τξοέα ή 
ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα ςημ ποϊχοη καςαγγελία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ 
ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ,  

(ζ) εάμ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ απαιςξϋμςαι 
για ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, έυει 
απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ ή δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι 
κας‟ εταομξγή ςξσ άοθοξσ 23 ςηπ παοξϋραπ,  

(η) εάμ επιυείοηρε μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ 
αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει εν αμελείαπ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα 
επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη,  

(θ) εάμ έυει διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ ακεοαιϊςηςά 
ςξσ, για ςξ ξπξίξ ςξσ επιβλήθηκε πξιμή πξσ ςξσ ρςεοεί ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ δημξρίχμ έογχμ και καςαλαμβάμει ςη ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία.  

2.2.3.5. Απξκλείεςαι, επίρηπ, ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ςηπ παοξϋραπ  ρϋμβαρηπ εάμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ εταομξγήπ ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 
3310/2005, ϊπχπ ιρυϋει (αμιγόπ εθμικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ). 

2.2.3.6. Ξ ποξρτέοχμ απξκλείεςαι ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ 
ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοίρκεςαι, λϊγχ ποάνεχμ ή παοαλείφεόμ ςξσ, 
είςε ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ  

2.2.3.7. Οοξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 
παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπξοεί μα ποξρκξμίζει ρςξιυεία ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ϊςι ςα μέςοα 
πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα απξδείνξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ, παοϊςι ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ 
(ασςoκάθαορη). Δάμ ςα ρςξιυεία κοιθξϋμ επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι απϊ ςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. α μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ανιξλξγξϋμςαι ρε 
ρσμάοςηρη με ςη ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαίςεοεπ πεοιρςάρειπ ςξσ πξιμικξϋ αδικήμαςξπ ή ςξσ παοαπςόμαςξπ. 
Αμ ςα μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ ασςήπ. 
Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, με ςελερίδικη απϊταρη, ρε 
εθμικϊ επίπεδξ, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεί 
μα κάμει υοήρη ςηπ αμχςέοχ δσμαςϊςηςαπ καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ 
απϊταρη. 

2.2.3.8. Ζ απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά ςημ 
ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ εκδίδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 
4412/2016. 

2.2.3.9. 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. 

[Κριτήρια Επιλογής] 

2.2.4 Ιαςαλληλϊληςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

Οι 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.  Οι 
ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα είμαι 
εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ εγκαςάρςαρήπ 
ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Παοάοςημα XI ςξσ Ποξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 
4412/2016. ςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 
Οικξμξμικξϋ Φόοξσ (Δ.Ο.Φ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει ρςη Δ, 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. Οι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι 
εγγεγοαμμέμξι ρςξ Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Μηςοόξ Καςαρκεσαρςόμ 
Αμσμςικξϋ Τλικξϋ.    
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2.2.5 Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

2.2.6 ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα (ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ- Διδική Ρσγγοατή Σπξυοεόρεχμ) 

2.2.7 Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

(άοθοξ 62 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ) 

Οι αμαθέςξσρεπ αουέπ, εάμ απαιςξϋμ ςημ ποξρκϊμιρη πιρςξπξιηςικόμ εκδιδϊμεμχμ απϊ αμενάοςηςξσπ ξο-
γαμιρμξϋπ πξσ βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμξοτόμεςαι με ξοιρμέμα ποϊςσπα διαρτάλιρηπ 
πξιϊςηςαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ποξρβαριμϊςηςαπ για άςξμα με ειδικέπ αμάγκεπ, παοαπέμπξσμ ρε 
ρσρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ ςα ξπξία βαρίζξμςαι ρςη ρυεςική ρειοά εσοχπαψκόμ ποξςϋπχμ και έυξσμ 
πιρςξπξιηθεί απϊ διαπιρςεσμέμξσπ ξογαμιρμξϋπ. Οι αμαθέςξσρεπ αουέπ αμαγμχοίζξσμ ιρξδϋμαμα 
πιρςξπξιηςικά απϊ ξογαμιρμξϋπ εδοεϋξμςεπ ρε άλλα κοάςη - μέλη. Δπίρηπ, κάμξσμ δεκςά άλλα απξδεικςικά 
ρςξιυεία για ιρξδϋμαμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ, ετϊρξμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ 
είυε ςη δσμαςϊςηςα μα απξκςήρει ςα εμ λϊγχ πιρςξπξιηςικά εμςϊπ ςχμ ρυεςικόμ ποξθερμιόμ για λϊγξσπ για 
ςξσπ ξπξίξσπ δεμ εσθϋμεςαι ξ ίδιξπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξδεικμϋει ϊςι ςα 
ποξςειμϊμεμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ πληοξϋμ ςα απαιςξϋμεμξ ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ. 

2. Δάμ ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ απαιςξϋμ ςημ σπξβξλή πιρςξπξιηςικόμ εκδιδξμέμχμ απϊ αμενάοςηςξσπ 
ξογαμιρμξϋπ πξσ μα βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμξοτόμεςαι με ρσγκεκοιμέμα ρσρςήμαςα ή 
ποϊςσπα   

ϊρξμ ατξοά ςημ πεοιβαλλξμςική διαυείοιρη, παοαπέμπξσμ ρςξ ρϋρςημα ξικξλξγικήπ διαυείοιρηπ και ελέγυξσ 
(EMAS) ςηπ Δμχρηπ ή ρε άλλα ρσρςήμαςα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ πξσ έυξσμ αμαγμχοιρςεί, ρϋμτχμα με 
ςξ άοθοξ 45 ςξσ Καμξμιρμξϋ (ΔΚ) αοιθμ. 1221/2009 ή ρε άλλα ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 
βαριζϊμεμα ρε αμςίρςξιυα εσοχπαψκά ή διεθμή ποϊςσπα πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ διαπιρςεσμέμξσπ 
ξογαμιρμξϋπ. Οι αμαθέςξσρεπ αουέπ αμαγμχοίζξσμ ιρξδϋμαμα πιρςξπξιηςικά απϊ ξογαμιρμξϋπ εδοεϋξμςεπ ρε 
άλλα κοάςη - μέλη. 

Όςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςεκμηοιχμέμα δεμ έυει ποϊρβαρη ρςα εμ λϊγχ πιρςξπξιηςικά ή δεμ έυει ςη 
δσμαςϊςηςα μα ςα απξκςήρει εμςϊπ ςχμ ρυεςικόμ ποξθερμιόμ, για λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ εσθϋμεςαι ξ 
ίδιξπ, η αμαθέςξσρα αουή απξδέυεςαι επίρηπ άλλα απξδεικςικά μέρα μέςοχμ πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ, 
σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ εμδιατεοϊμεμξπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξδεικμϋει ϊςι ςα ρσγκεκοιμέμα μέςοα είμαι 
ιρξδϋμαμα με εκείμα πξσ απαιςξϋμςαι βάρει ςξσ εταομξρςέξσ ρσρςήμαςξπ ή ςξσ ποξςϋπξσ πεοιβαλλξμςικήπ 
διαυείοιρηπ. 

3. Δτϊρξμ ςηπ ζηςηθεί, η Αουή θέςει ρςη διάθερη άλλχμ κοαςόμ μελόμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 343, 
κάθε πληοξτξοία ρυεςικά με ςα έγγοατα πξσ ποξρκξμίζξμςαι χπ ρςξιυεία απξδεικςικά ςηπ ρσμμϊοτχρηπ με 
πξιξςικά και πεοιβαλλξμςικά ποϊςσπα πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2. 

 

2.2.8 Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ, ϊρξμ ατξοά ςα κοιςήοια ςηπ ξικξμξμικήπ και υοημαςξξικξμξμικήπ 
επάοκειαπ (ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5) και ςα ρυεςικά με ςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα (ςηπ 
παοαγοάτξσ 2.2.6), μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, αρυέςχπ ςηπ μξμικήπ τϋρηπ ςχμ 
δερμόμ ςξσπ με ασςξϋπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, απξδεικμϋξσμ ϊςι θα έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ ςξσπ 
αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ ρυεςικήπ δέρμεσρηπ ςχμ τξοέχμ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ 
ρςηοίζξμςαι.  

2.2.9 Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

2.2.9.1 Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ  

 

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ βοίρκξμςαι ρε μία απϊ ςιπ 
καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 
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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 
). 

 

2.2.9.2 Απξδεικςικά μέρα 

Α. ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ϊπχπ 
ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.8, 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(ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ.4497/2017 και ιρυϋει). 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ή έμχρη ασςόμ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ 
τξοέχμ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατϊ 2.2.8. ςηπ παοξϋραπ, ξι τξοείπ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ 
ρςηοίζεςαι σπξυοεξϋμςαι ρςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ απξδεικμϋξσμ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι 
απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ και ϊςι πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ καςά 
πεοίπςχρη (παοάγοατξι 2.2.4- 2.2.8). 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει έμαμ τξοέα ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ ξπξίξσ ρςηοίζεςαι, 
ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ δεμ πληοξί ςξ ρυεςικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ή για ςξμ ξπξίξ ρσμςοέυξσμ λϊγξι 
απξκλειρμξϋ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά ή άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία, αμ 
και ρςξ μέςοξ πξσ η αμαθέςξσρα αουή έυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβάμει ςα πιρςξπξιηςικά ή ςιπ ρσματείπ 
πληοξτξοίεπ απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ - μέλξπ ςηπ 
Έμχρηπ, η ξπξία διαςίθεςαι δχοεάμ, ϊπχπ εθμικϊ μηςοόξ ρσμβάρεχμ, εικξμικϊ τάκελξ επιυείοηρηπ, 
ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθήκεσρηπ εγγοάτχμ ή ρϋρςημα ποξεπιλξγήπ. Ζ δήλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε 
εθμική βάρη δεδξμέμχμ εμπεοιέυεςαι ρςξ σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) ςξσ άοθοξσ 79.  

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 2.2.3 ξι ποξρτέοξμςεπ 
ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 απϊρπαρμα ςξσ ρυεςικξϋ μηςοόξσ, ϊπχπ ςξσ πξιμικξϋ μηςοόξσ ή, ελλείφει 
ασςξϋ, ιρξδϋμαμξ έγγοατξ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή 
ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, απϊ ςξ ξπξίξ 
ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. Ζ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ άμχ απξρπάρμαςξπ 
ατξοά και 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 2.2.3.2 και 2.2.3.4 πεοίπςχρη β΄ πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια 
αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή υόοαπ  και 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 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.4, 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 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ρςημ 
πεοίπςχρη β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.4. 

Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.4 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. 

γ1) Για ςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 2.2.3.2γ ςηπ παοξϋραπ, πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςη Διεϋθσμρη 
Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρσμςξμιρμξϋ ςηπ Δπιθεόοηρηπ Δογαριακόμ Ρυέρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςξσμ ξι 
ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ πξσ έυξσμ εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ 
(2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ή αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ. 

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 ρςημ παοάγοατξ 1, 
ρςιπ πεοιπςόρειπ α` και β` ςηπ παοαγοάτξσ 2 και ρςημ πεοίπςχρη β` ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73, 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 παο. ή ϊςι ςα έγγοατα ασςά δεμ 
καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1, ρςιπ πεοιπςόρειπ α` και β` ςηπ 
παοαγοάτξσ 2 και ρςημ πεοίπςχρη β` ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73. 

Λέυοι μα καςαρςεί ετικςή η έκδξρη ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη γ` ςηπ 
παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 80, ασςϊ αμςικαθίρςαςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, υχοίπ 
μα απαιςείςαι επίρημη δήλχρη ςξσ ΡΔΟΔ ρυεςικά με ςημ έκδξρη ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ. 

 Ξι επίρημεπ δηλόρειπ καθίρςαμςαι διαθέριμεπ μέρχ ςξσ επιγοαμμικξϋ απξθεςηοίξσ πιρςξπξιηςικόμ (e-
Certis) ςξσ άοθοξσ 81. 

γ2) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.4, δικαιξλξγηςικά ξμξμαρςικξπξίηρηπ ςχμ μεςξυόμ, ετϊρξμ ξ ποξρχοιμϊπ 
αμάδξυξπ είμαι αμόμσμη εςαιοία . [Δναιοξϋμςαι ςηπ σπξυοέχρηπ ασςήπ ξι εςαιοείεπ πξσ είμαι ειρηγμέμεπ ρςξ 
Υοημαςιρςήοιξ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ και σπξβάλλξσμ πεοί ςξϋςξσ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ 
εκποξρόπξσ ςξσπ]: 

Διδικϊςεοα ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ σπξβάλλει πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςηπ έδοαπ, απϊ 
ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξι μεςξυέπ  είμαι ξμξμαρςικέπ, καθόπ και αμαλσςική καςάρςαρη με ςα ρςξιυεία 
ςχμ μεςϊυχμ ςηπ εςαιοείαπ και ςξμ αοιθμϊ ςχμ μεςξυόμ κάθε μεςϊυξσ (μεςξυξλϊγιξ), ϊπχπ ςα ρςξιυεία ασςά 
είμαι καςαυχοημέμα ρςξ βιβλίξ μεςϊυχμ ςηπ εςαιοείαπ, ςξ πξλϋ ςοιάμςα εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ 
ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ. 

Δάμ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είμαι αλλξδαπή αμόμσμη εςαιοία, και ετϊρξμ έυει, καςά ςξ δίκαιξ ςηπ έδοαπ 
ςηπ, ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςηπ έδοαπ, απϊ ςξ ξπξίξ 
μα ποξκϋπςει ϊςι ξι μεςξυέπ είμαι ξμξμαρςικέπ, αμαλσςική καςάρςαρη μεςϊυχμ, με αοιθμϊ ςχμ μεςξυόμ ςξσ 
κάθε μεςϊυξσ, ϊπχπ ςα ρςξιυεία ασςά είμαι καςαυχοημέμα ρςξ βιβλίξ μεςϊυχμ ςηπ εςαιοείαπ με ημεοξμημία 
ςξ πξλϋ 30 εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ή κάθε άλλξ ρςξιυείξ απϊ ςξ ξπξίξ μα 
ποξκϋπςει η ξμξμαρςικξπξίηρη μέυοι τσρικξϋ ποξρόπξσ ςχμ μεςξυόμ, πξσ έυει ρσμςελερςεί ςιπ ςελεσςαίεπ 
30 (ςοιάμςα) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ. 

Ρε διατξοεςική πεοίπςχρη, δηλαδή ετϊρξμ καςά ςξ  δίκαιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ςημ έδοα ςηπ  δεμ 
έυει ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ, σπξβάλλει βεβαίχρη πεοί μη σπξυοέχρηπ ξμξμαρςικξπξίηρηπ ςχμ μεςξυόμ απϊ 
αομϊδια αουή, ετϊρξμ σπάουει ρυεςική ποϊβλεφη, διατξοεςικά ποξρκξμίζει σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
διαγχμιζϊμεμξσ, έγκσοη και εμημεοχμέμη καςάρςαρη μεςϊυχμ πξσ καςέυξσμ ςξσλάυιρςξμ 1% ςχμ μεςξυόμ 
και αμ δεμ ςηοείςαι ςέςξια καςάρςαρη, ρυεςική καςάρςαρη μεςϊυχμ (με 1%), ρϋμτχμα με ςημ ςελεσςαία 
Γεμική Ρσμέλεσρη, αμ ξι μέςξυξι ασςξί είμαι γμχρςξί ρςημ εςαιοεία. Αμ δεμ ποξρκξμιρθεί καςάρςαρη καςά ςα 
αμχςέοχ, η εςαιοεία αιςιξλξγεί ςξσπ λϊγξσπ πξσ ξι μέςξυξι ασςξί δεμ ςηπ είμαι γμχρςξί. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή δεμ σπειρέουεςαι ρςημ κοίρη ςηπ χπ άμχ αιςιξλξγίαπ. Δϋμαςαι, χρςϊρξ, μα  απξδείνει 
ςη δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ ςηπ καςάρςαρηπ μεςϊυχμ, και μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εςαιοεία απξκλείεςαι 
απϊ ςημ παοξϋρα διαδικαρία. 
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Οεοαιςέοχ, ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ σπξβάλλεςαι η σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ κξιμήπ απϊταρηπ ςχμ 
Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπικοαςείαπ 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Δικαιξλξγηςικά για ςημ ςήοηρη ςχμ 
μηςοόχμ ςξσ μ. 3310/2005 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ μ. 3414/2005» και 

δ) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.9. 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 έυει εκδξθεί ρε βάοξπ 
ςξσ απϊταρη απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016 (ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ 
Μ.4497/2017 και ιρυϋει). 

B. 2. Για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.2.4. (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 ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ Σλικξϋ  

Για ςημ απϊδεινη άρκηρηπ γεχογικξϋ ή κςημξςοξτικξϋ επαγγέλμαςξπ, ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ απαιςξϋμ 
ρυεςική βεβαίχρη άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, απϊ αομϊδια διξικηςική αουή ή αουή Ξογαμιρμξϋ ξπικήπ 
Ασςξδιξίκηρηπ. 

Β.3. Για ςημ απϊδεινη ςηπ ξικξμξμικήπ και υοημαςξξικξμξμικήπ επάοκειαπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5 ξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ απξρπάρμαςα ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ. Δάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, για 
βάριμξ λϊγξ, δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά, μπξοεί μα απξδεικμϋει ςημ 
ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική ςξσ επάοκεια με ξπξιξδήπξςε άλλξ καςάλληλξ έγγοατξ. 

Β.4. Για ςημ απϊδεινη ςηπ ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.6 ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ 
ςα καςάλληλα πιρςξπξιηςικά / βεβαιόρειπ. (Οαοάοςημα IΘ)  

Β.5. Για ςημ απϊδεινη ςηπ ρσμμϊοτχρήπ ςξσπ με ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα 
πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.7 ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα καςάλληλα 
πιρςξπξιηςικά / βεβαιόρειπ. (Οαοάοςημα IΘ) 

Β.6. 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.7. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 
εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ εθμικέπ διαςάνειπ ή διαθέςξσμ πιρςξπξίηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ πξσ 
ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ Οαοαοςήμαςξπ VII ςξσ 
Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ 
εγγοατήπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ 
πιρςξπξίηρηπ.  

Ρςα πιρςξπξιηςικά ασςά αματέοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά βάρει ςχμ ξπξίχμ έγιμε η εγγοατή ςχμ εμ λϊγχ 
ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ ή η πιρςξπξίηρη και η καςάςανη ρςξμ εμ λϊγχ καςάλξγξ.  

Ζ πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατή ρςξσπ επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ ή ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, ρσμιρςά ςεκμήοιξ καςαλληλϊςηςαπ ϊρξμ 
ατξοά ςιπ απαιςήρειπ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ςιπ ξπξίεπ καλϋπςει ξ επίρημξπ καςάλξγξπ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ.  
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Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ 
σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ςξσπ.  

Β.8. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςα παοαπάμχ, καςά 
πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη, ρϋμτχμα με ςα 
ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 19 παο. 2 ςξσ μ. 4412/2016. 

Β.9. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, 
ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.8 για ςημ απϊδεινη ϊςι θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ςξσπ αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, 
ποξρκξμίζει, ιδίχπ, ρυεςική έγγοατη δέρμεσρη ςχμ τξοέχμ ασςόμ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ. 

Γ. α απξδεικςικά μέρα γίμξμςαι απξδεκςά καςά ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: α) ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ατξοξϋμ 
ςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73, ςημ πεοίπςχρη γ` ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 73 και ςημ πεοίπςχρη 
β` ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73 ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ, 
β) ςα λξιπά δικαιξλξγηςικά πξσ ατξοξϋμ ςημ παοάγοατξ 2 ςξσ άοθοξσ 73 ετϊρξμ είμαι εμ ιρυϋ καςά ςξ 
υοϊμξ σπξβξλήπ ςξσπ, άλλχπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ αματέοεςαι υοϊμξπ ιρυϋξπ, μα έυξσμ εκδξθεί καςά 
ςα ξοιζϊμεμα ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη, γ) ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ατξοξϋμ ςημ παοάγοατξ 2 ςξσ 
άοθοξσ 75, ςα απξδεικςικά ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ρε πεοίπςχρη μξμικόμ ποξρόπχμ, και ςα 
πιρςξπξιηςικά αομϊδιαπ αουήπ ρυεςικά με ςημ ξμξμαρςικξπξίηρη ςχμ μεςξυόμ ρε πεοίπςχρη αμχμϋμχμ 
εςαιοειόμ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ, δ) ξι 
έμξοκεπ βεβαιόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ και ε) ξι 
σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ. 

Δ. α ρυεςικά έγγοατα σπξβάλλξμςαι, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4250/2014 (Α` 94). Διδικά ςα 
απξδεικςικά μέρα ςα ξπξία απξςελξϋμ ιδιχςικά έγγοατα, μπξοεί μα γίμξμςαι απξδεκςά και ρε απλή 
τχςξςσπία, ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η ακοίβειά ςξσπ. 

 

2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ   

2.3.1 Ιοιςήοιξ αμάθερηπ 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει 
βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, η ξπξία εκςιμάςαι βάρει ςχμ κάςχθι κοιςηοίχμ:  
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ΞΛΑΔΑ Α΄ ΡΣΜΔΚΔΡΖΡ 

ΒΑΠΣΖΑΡ  

1. Αμαλσςέπ  

α) Ρσμτχμία ποξρτξοάπ με ςιπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ ςηπ Διακήοσνηπ 20% 

β) Απλϊςηςα ρςξμ υειοιρμϊ και ςημ λειςξσογία ςξσ ξογάμξσ, απξδξςικϊςηςα 

(αοιθμϊπ δειγμάςχμ, αοιθμϊπ ενεςάρεχμ κλπ), ςαυϋςηςα και ανιξπιρςία (ακοίβεια, 

επαμαληφιμϊςηςα κλπ) λειςξσογίαπ ςξσ ξογάμξσ. 

25% 

2. Αμςιδοαρςήοια  

α) Οξιϊςηςα και πλήοηπ ρσμβαςϊςηςα με ςα αμςίρςξιυα ϊογαμα (αμαλσςέπ), 

ανιξπιρςία, ακοίβεια, επαμαληφιμϊςηςα ςχμ απξςελερμάςχμ, εσυέοεια 

αμαρϋρςαρηπ και υοήρηπ. 

15% 

β) Διάοκεια υοήρεχπ – ρσμθήκεπ ρσμςήοηρηπ  5% 

γ) Ρσρκεσαρία (καςαλληλϊςηςα – ρημάμρειπ) 5% 

ΡΣΜΞΚΞ ΞΛΑΔΑΡ  Α΄ 70% 

ΞΛΑΔΑ Β΄   

2. Δκπαίδεσρη  

 α) Δκπαίδεσρη ποξρχπικξϋ -υειοιρςόμ για ςξσπ αμαλσςέπ 10% 

β) Δγγσήρειπ για ςημ ςευμική σπξρςήοινη ρε αμςαλλακςικά και εογαρία για ςξσπ 

αμαλσςέπ 

10% 

γ) Υοϊμξπ παοάδξρηπ 10% 

ΡΣΜΞΚΞ ΞΛΑΔΑΡ Β΄ 30% 

ΡΣΜΞΚΞ ΞΛΑΔΑΡ Α΄+ Β΄ 100% 

2.3.2 Βαθμξλϊγηρη και καςάςανη ποξρτξοόμ  

Ζ βαθμξλϊγηρη κάθε κοιςηοίξσ ανιξλϊγηρηπ κσμαίμεςαι απϊ 100 βαθμξϋπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ 
ικαμξπξιξϋμςαι ακοιβόπ ϊλξι ξι ϊοξι ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, ασνάμεςαι δε μέυοι ςξσπ 120 βαθμξϋπ 
ϊςαμ σπεοκαλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κοιςηοίξσ.   

Ιάθε κοιςήοιξ ανιξλϊγηρηπ βαθμξλξγείςαι ασςϊμξμα με βάρη ςα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ.  

Ζ ρςαθμιρμέμη βαθμξλξγία ςξσ κάθε κοιςηοίξσ θα ποξκϋπςει απϊ ςξ γιμϊμεμξ ςξσ επιμέοξσπ ρσμςελερςή 
βαοϋςηςαπ επί ςη βαθμξλξγία ςξσ, η δε ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ ποξρτξοάπ θα ποξκϋπςει απϊ ςξ 
άθοξιρμα ςχμ ρςαθμιρμέμχμ βαθμξλξγιόμ ϊλχμ ςχμ κοιςηοίχμ. 

Ζ ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ σπξλξγίζεςαι με βάρη ςξμ παοακάςχ ςϋπξ :  

U = ρ1υΙ1 + ρ2υΙ2 +……+ρμυΙμ 

Ιοιςήοια με βαθμξλξγία μικοϊςεοη απϊ 100 βαθμξϋπ (ήςξι πξσ δεμ καλϋπςξσμ/παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ 
απϊ ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ παοξϋραπ) επιτέοξσμ ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ. 
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Ολέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά είμαι εκείμη πξσ παοξσριάζει ςξμ μικοϊςεοξ λϊγξ ςηπ 
ποξρτεοθείραπ ςιμήπ  ποξπ ςημ βαθμξλξγία ςηπ (ήςξι ασςή ρςημ ξπξία ςξ Κ είμαι ξ μικοϊςεοξπ αοιθμϊπ), 
ρϋμτχμα με ςξμ ςϋπξ πξσ ακξλξσθεί.  

Κ = 
Οοξρτεοθείρα ςιμή 

ελική βαθμξλξγία ςευμικήπ ποξρτξοάπ 

2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1 Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι με βάρη ςιπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςη Διακήοσνη, για ςξ ρϋμξλξ ςηπ 
ποξκηοσυθείραπ πξρϊςηςαπ ςηπ ποξμήθειαπ αμά είδξπ /ςμήμα.  

Οοξρτξοά για μέοξπ ςηπ πξρϊςηςαπ και μέοξπ ςχμ ειδόμ πξσ ποξκηοϋυθηκε, απξοοίπςεςαι χπ 
απαοάδεκςη. Γίμξμςαι δεκςέπ ποξρτξοέπ μϊμξ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ πξρϊςηςαπ ςχμ ειδόμ πξσ 
αματέοξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ II. 

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 Υοϊμξπ και οϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ  

Υοϊμξπ και ςοϊπξπ σπξβξλήπ Οοξρτξοόμ  

[Ηλεκτρομική Διαδικασία] 

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 
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εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, ρςη ρυεςική δήλχρή ςξσ, αματέοει οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ μϊμξσ ή 
διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ. 

Δεμ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ, 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.  Σα ρςξιυεία 
πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ ηλεκςοξμικξϋ 
αουείξσ pdf (ςξ ξπξίξ θα σπξγοατεί ηλεκςοξμικά) ποέπει μα ςασςίζξμςαι. ε αμςίθεςη πεοίπςχρη ςξ ρϋρςημα 
παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ pdf]   

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 η εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, 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 Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά»  

[Συμπληρώμεται για συμβάσεις κάτω τωμ ορίωμ :] 

α 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 2.2.9.1. 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 (Οαοάοςημα ΘΘΘ), 

β) εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, ρϋμτχμα με ςo άοθοξ 72 ςξσ Μ.4412/2016 και ςιπ παοαγοάτξσπ 2.1.5 και 2.2.2 
ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

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

2.4.3.2 H ςευμική ποξρτξοά θα ποέπει μα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ 
ςεθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή με ςξ κετάλαιξ “Απαιςήρειπ-ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ” ςξσ Οαοαοςήμαςξπ  ΘΘ 
ςηπ 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 ειδόμ, με βάρη ςξ κοιςήοιξ αμάθερηπ, ρϋμτχμα με ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςξ 
χπ άμχ Οαοάοςημα.  
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Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ αματέοξσμ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ μξοτή 
σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ. 

2.4.4 Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» / οϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ξικξμξμικόμ 
ποξρτξοόμ 

Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι με βάρη ςξ αμαγοατϊμεμξ ρςημ παοξϋρα κοιςήοιξ αμάθερηπ με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςξ Οαοάοςημα IV ςηπ διακήοσνηπ:  

Α. Σιμέπ 

Ζ ςιμή ςξσ ποξπ ποξμήθεια σλικξϋ δίμεςαι  ρε εσοό αμά μξμάδα.  

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

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 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ.  

2.4.5 Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα 12  μημόμ 
απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

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

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα 
αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, με αμςίρςξιυη παοάςαρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 παο. 1 α ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 2.2.2. ςηπ παοξϋραπ, κας' αμόςαςξ 
ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ ποξβλεπϊμεμη χπ άμχ αουική διάοκεια. 

Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 
απξςελέρμαςα ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, καςά 
πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ είςε μα παοαςείμξσμ ςημ 
ποξρτξοά και ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ αμόςαςξσ 
ξοίξσ παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. Ρςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία ρσμευίζεςαι με 
ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ και απξκλείξμςαι ξι λξιπξί ξικξμξμικξί τξοείπ. 

2.4.6 Κϊγξι απϊοοιφηπ ποξρτξοόμ 

H αμαθέςξσρα αουή με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, 
απξοοίπςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρτξοά: 

α) η ξπξία δεμ σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι πιξ πάμχ και 
ρσγκεκοιμέμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.1 (Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.2. (Υοϊμξπ και ςοϊπξπ 
σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.3. (Οεοιευϊμεμξ τακέλχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςευμικήπ ποξρτξοάπ), 
2.4.4. (Οεοιευϊμεμξ τακέλξσ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ςοϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ξικξμξμικόμ 
ποξρτξοόμ) , 2.4.5. (Υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ), 3.1. (Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ), 3.2 
(Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ 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,  
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ε) η ξπξία σπξβάλλεςαι απϊ έμαμ ποξρτέοξμςα πξσ έυει σπξβάλλει δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ ποξρτξοέπ.Ξ 
πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.4 πεο.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. 





 25 

3. ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ - ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ   

3.1 Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ  

3.1.1 Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ  αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ Αμαθέςξσραπ 
Αουήπ (Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ), ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ 
τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 4412/2016 (ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ.4497/2017) 
και ιρυϋει), ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική Οοξρτξοά» ςημ 
21η /05/2021 ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 12.00 

 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. 

Καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ, ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ, ςηοόμςαπ ςιπ 
αουέπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ, ζηςξϋμ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ή σπξφήτιξσπ ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ, ϊςαμ ξι πληοξτξοίεπ ή η ςεκμηοίχρη πξσ ποέπει μα σπξβάλλξμςαι είμαι ή εμταμίζξμςαι ελλιπείπ ή 
λαμθαρμέμεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ ρςξ ΔΔΔ, ή ϊςαμ λείπξσμ ρσγκεκοιμέμα έγγοατα, μα 
σπξβάλλξσμ, μα ρσμπληοόμξσμ, μα απξρατημίζξσμ ή μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ ή 
ςεκμηοίχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ ϊυι μικοϊςεοηπ ςχμ δέκα (10) ημεοόμ και ϊυι μεγαλϋςεοηπ ςχμ είκξρι (20) 
ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία κξιμξπξίηρηπ ρε ασςξϋπ ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. 

 

3.1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή ποξβαίμει ρςημ 

ανιξλϊγηρη ασςόμ μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ Ρϋρςημα ξογάμχμ ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα 

λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Διδικϊςεοα : 

α) ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ 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 γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη και βαθμξλϊγηρη μϊμξ ςχμ 

ςευμικόμ ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ 

ανιξλϊγηρη και βαθμξλϊγηρη γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςα ρυεςικόπ ποξβλεπϊμεμα ρςξμ μ.4412/2016  και ςξσπ 

ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ, εμό ρσμςάρρεςαι ποακςικϊ για ςημ απϊοοιφη ϊρχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ δεμ πληοξϋμ 

ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ και ςημ απξδξυή και βαθμξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ 

ποξρτξοόμ, με βάρη ςα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.3.1 και 2.3.2 ςηπ παοξϋραπ. 

Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ μπξοεί μα ρσμςάρρεςαι 

εμιαίξ ποακςικϊ, ςξ ξπξίξ κξιμξπξιείςαι απϊ ςξ χπ άμχ ϊογαμξ ,μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμίαπ», ρςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ έγκοιρη. 
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α απξςελέρμαςα ςχμ εμ λϊγχ ρςαδίχμ («Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ» & «ευμική Οοξρτξοά» 

επικσοόμξμςαι με απϊταρη ςξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ξπξία κξιμξπξιείςαι 

με επιμέλεια ασςήπ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ρσρςήμαςξπ ΔΡΖΔΖΡ,  ρςξσπ 

ποξρτέοξμςεπ, μαζί με αμςίγοατξ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ ςχμ χπ άμχ ρςαδίχμ. Ιαςά ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

γ) Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, απξρτοαγίζξμςαι, καςά ςημ 

ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι ρςημ ειδική ποϊρκληρη ξι τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ εκείμχμ 

ςχμ ποξρτεοϊμςχμ πξσ δεμ έυξσμ απξοοιτθεί ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ. 

δ) Ζ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ πξσ 

απξρτοαγίρςηκαμ και ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή 

ςξσπ, ςημ καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμάδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. 

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα 

αουή απαιςεί απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ 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. [Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εκςίμηρη και ςα ρυεςικά αιςήμαςα ποξπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ για ςημ παοξυή 

ενηγήρεχμ ρυεςικά με ςξ αμ μία ποξρτξοά ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή εμαπϊκειμςαι ρςημ κοίρη είςε ςηπ 

Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ, καςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ σπξβληθειρόμ ποξρτξοόμ, είςε ςξσ απξταιμξμέμξσ 

ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, καςά ςη διαδικαρία έγκοιρηπ ςξσ ποακςικξϋ ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ. 

ε κάθε πεοίπςχρη η κοίρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ρυεςικά με ςιπ αρσμήθιρςα υαμηλέπ ποξρτξοέπ και ςημ 

απξδξυή ή ϊυι ςχμ ρυεςικόμ ενηγήρεχμ εκ μέοξσπ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ εμρχμαςόμεςαι ρςημ χπ καςχςέοχ 

εμιαία απϊταρη] 

Ρςημ πεοίπςχρη ιρξδϋμαμχμ ποξτξοόμ, δηλαδή ποξρτξοόμ με ςημ ίδια ρσμξλική ςελική βαθμξλξγία 

μεςανϋ δϋξ ή πεοιρρξςέοχμ ποξρτεοϊμςχμ η αμάθερη γίμεςαι ρςημ ποξρτξοά με ςημ μεγαλϋςεοη 

βαθμξλξγία ςευμικήπ ποξρτξοάπ. Αμ ξι ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοέπ έυξσμ ςημ ίδια βαθμξλξγία ςευμικήπ 

ποξρτξοάπ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ 

σπέβαλαμ ςιπ ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοέπ. Ζ κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και 

παοξσρία ασςόμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ. [Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςα απξςελέρμαςα ςηπ κλήοχρηπ 

εμρχμαςόμξμςαι ξμξίχπ ρςημ χπ καςχςέοχ απϊταρη]. 

α απξςελέρμαςα ςξσ εμ λϊγχ ρςαδίξσ («Ξικξμξμική Οοξρτξοά») επικσοόμξμςαι με απϊταρη ςξσ 

απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ξπξία κξιμξπξιείςαι με επιμέλεια ασςήπ, μέρχ ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ρσρςήμαςξπ ΔΡΖΔΖΡ,  ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ μαζί με 

αμςίγοατξ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσ χπ άμχ 

ρςαδίξσ. Ιαςά ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 
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Ρε κάθε πεοίπςχρη, αμεναοςήςχπ πξρξϋ και διαδικαρίαπ, ϊςαμ εν αουήπ έυει σπξβληθεί μία ποξρτξοά, 

εκδίδεςαι μια απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμξμςαι ςα απξςελέρμαςα ϊλχμ ςχμ ρςαδίχμ, ήςξι 

Δικαιξλξγηςικόμ Ρσμμεςξυήπ, ευμικήπ Οοξρτξοάπ και Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ. 

 

3.2 Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ - Δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ 

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 παοάγοατξ 

2.2.9.2. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ 

ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ διακήοσνηπ, καθόπ και για ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ 

παοαγοάτχμ 2.2.4 -2.2.8  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 καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4250/2014 (Α‟ 94). 

Διδικά ςα απξδεικςικά ςα ξπξία απξςελξϋμ ιδιχςικά έγγοατα, μπξοεί μα γίμξμςαι απξδεκςά και ρε απλή 

τχςξςσπία, ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η ακοίβειά ςξσπ και η ξπξία 

ποέπει μα έυει ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

Όςαμ 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.  

Όρξι σπέβαλαμ παοαδεκςέπ ποξρτξοέπ λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 

καςαςέθηκαμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγϋηρη 

ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ 

ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ διαδικαρίαπ, εάμ: 

i)  καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ με ςξ ΔΣΔ 

είμαι φεσδή ή αμακοιβή, ή  

ii)  δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα ςχμ 

παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ή  
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iii) απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋξμςαι ξι ϊοξι και 

ξι ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα άοθοα 2.2.3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) και 2.2.4 έχπ 2.2.8 (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 ΔΣΔ 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 2.2.4 -2.2.8 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, η διαδικαρία μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 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 αομϊδια επιςοξπή ςξσ 

διαγχμιρμξϋ, με αιςιξλξγημέμη ειρήγηρή ςηπ, μπξοεί μα ποξςείμει ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ για 

ξλϊκληοη ή μεγαλϋςεοη ή μικοϊςεοη πξρϊςηςα καςά πξρξρςϊ ρςα εκαςϊ και χπ ενήπ:  ξ πξρξρςϊ ασςϊ δεμ 

μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ 30% για διαγχμιρμξϋπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ μέυοι 100.000 εσοό 

πεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. και ςξ 15% για διαγχμιρμξϋπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ απϊ 100.001 εσοό και 

άμχ πεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ρςημ πεοίπςχρη ςηπ μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ ή ςξ 50% ρςημ πεοίπςχρη 

μικοϊςεοηπ πξρϊςηςαπ. Για καςακϋοχρη μέοξσπ ςηπ πξρϊςηςαπ κάςχ ςξσ καθξοιζϊμεμξσ απϊ ςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ πξρξρςξϋ, απαιςείςαι ποξηγξϋμεμη απξδξυή απϊ ςξμ ποξμηθεσςή. 

α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ 

επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

Δτϊρξμ ςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ ζηςηθξϋμ μεςά ςιπ 1/6/2021, θα εταομξρςξϋμ ξι διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 103, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ. 

 

3.3 Ιαςακϋοχρη - ρϋμαφη ρϋμβαρηπ  

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ 

διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ρε κάθε ποξρτέοξμςα πξσ δεμ έυει απξκλειρςεί 

ξοιρςικά, εκςϊπ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 4412/2016, με κάθε 

ποϊρτξοξ ςοϊπξ, ϊπχπ με ςηλεξμξιξςσπία, ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ κ.λπ., επί απξδείνει.   

Ζ εμ λϊγχ απϊταρη αματέοει ςημ ποξθερμία για ςημ αμαρςξλή ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςημ 

επϊμεμη παοάγοατξ 3.4.  
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α έμμξμα απξςελέρμαςα ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και ιδίχπ η ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επέουξμςαι ετϊρξμ 

ρσμςοένξσμ ρχοεσςικά ςα κάςχθι: 

α) άποακςη πάοξδξπ ςχμ ποξθερμιόμ άρκηρηπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςημ παοάγοατξ 3.4. ςηπ παοξϋραπ 

βξηθημάςχμ και μέρχμ ρςξ ρςάδιξ ςηπ ποξδικαρςικήπ και δικαρςικήπ ποξρςαρίαπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ 

αμαρςξλόμ επί ασςόμ,  

β) κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ετϊρξμ ασςϊπ σπξβάλει 

επικαιοξπξιημέμα ςα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.9.2. Δπίρηπ, η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί 

αμέρχπ ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και 

ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ρε κάθε ποξρτέοξμςα  πξσ  δεμ έυει απξκλειρςεί ξοιρςικά εκςϊπ απϊ ςξμ 

ποξρχοιμϊ αμάδξυξ με κάθε ποϊρτξοξ ςοϊπξ, ϊπχπ με ςηλεξμξιξςσπία, ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ κ.λπ., 

επί απξδείνει. 

Λε ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ξ ςελεσςαίξπ σπξυοεξϋςαι μα 

σπξβάλλει, έπειςα απϊ ρυεςική ποϊρκληρη, σπεϋθσμη δήλχρη, πξσ σπξγοάτεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 79Α, ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι, δεμ έυξσμ επέλθει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ καςά ςημ 

έμμξια ςξσ άοθοξσ 104 και μϊμξμ ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ποξρσμβαςικξϋ ελέγυξσ ή ςηπ άρκηρηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςά ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ. Ζ χπ άμχ σπεϋθσμη δήλχρη ελέγυεςαι απϊ 

ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ, ςξ ξπξίξ ρσμςάρρει ποακςικϊ πξσ ρσμξδεϋει ςη ρϋμβαρη. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, θέςξμςάπ ςξσ 

ποξθερμία πξσ δε μπξοεί μα σπεοβαίμει ςιπ είκξρι (20) ημέοεπ2 απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ 

έγγοατηπ ποϊρκληρηπ. 

 Ζ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ έυει απξδεικςικϊ υαοακςήοα. Δάμ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει 

ςξ ρσμτχμηςικϊ, μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι ρςημ ειδική ποϊκληρη, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, 

καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ και ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ 

άοθοξσ 103 για ςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 

άπξφη ποξρτξοά. 

 [3.4] Οοξδικαρςικέπ Οοξρτσγέπ - Οοξρχοιμή Δικαρςική Οοξρςαρία 

 

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

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

παοάβαρη ςηπ μξμξθερίαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ςηπ ερχςεοικήπ μξμξθερίαπ, δικαιξϋςαι μα αρκήρει 

ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ καςά ςηπ ρυεςικήπ ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ, ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικέπ και ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ. Ρε 

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

ποξρτσγήπ είμαι: 

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

τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή  
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(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρε ασςϊμ αμ υοηριμξπξιήθηκαμ 

άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ   

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

ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα.  

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι δεκαπέμςε (15) 

ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ. 

Ρε πεοίπςχρη ρσμπληοχμαςικήπ αιςιξλξγίαπ επί ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ, ασςή σπξβάλλεςαι έχπ και 

δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ ρσζήςηρη ςηπ ποξρτσγήπ και κξιμξπξιείςαι ασθημεοϊμ ρςξμ ποξρτεϋγξμςα μέρχ 

ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ή αμ ασςϊ δεμ είμαι ετικςϊ με ξπξιξδήπξςε ποϊρτξοξ μέρξ. Σπξμμήμαςα επί 

ςχμ απϊφεχμ και ςηπ ρσμπληοχμαςικήπ αιςιξλξγίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαςίθεμςαι μέρχ ςηπ 

πλαςτϊομαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ έχπ πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ ποξρτσγήπ. 

Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ 

ρςξμ ηλεκςοξμικϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ καςά πεοίπςχρη ςημ έμδεινη «Οοξδικαρςική 

Οοξρτσγή» και επιρσμάπςξμςαπ ςξ ρυεςικϊ έγγοατξ ρε μξοτή ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ Portable Document 

Format (PDF), ςξ ξπξίξ τέοει εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική 

σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ 

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

ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δημξρίξσ, καςά ςα ειδικά ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 363 ςξσ μ. 4412/2016 ρςξ άοθοξ 19 

παο. 1.1 και ρςξ άοθοξ 7  ςηπ με αοιθμ. 56902/215 Σ.Α..  

ξ παοάβξλξ  επιρςοέτεςαι ρςξμ ποξρτεϋγξμςα, ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ ποξρτσγήπ 

ςξσ ή ρε πεοίπςχρη πξσ, ποιμ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επί ςηπ ποξρτσγήπ, η αμαθέςξσρα αουή 

αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει ρςημ ξτειλϊμεμη εμέογεια.  

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

ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 364 ςξσ μ. 4412/2016. Ιαςά ςα λξιπά, η 

άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ, εκςϊπ αμ 

ζηςηθξϋμ ποξρχοιμά μέςοα ποξρςαρίαπ καςά ςξ άοθοξ 366 ςξσ μ.4412/2016. 

Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 

• κξιμξπξιξϋμ ςημ ποξρτσγή ρε κάθε εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ πεο. α ςξσ 

ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο.1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016. 

• διαβιβάζξσμ ρςημ Αουή Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ) ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ πεο. β ςξσ 

ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο. 1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΟΟ απξταίμεςαι αιςιξλξγημέμα επί ςηπ βαριμϊςηςαπ ςχμ ποξβαλλϊμεμχμ ποαγμαςικόμ και μξμικόμ 

ιρυσοιρμόμ ςηπ ποξρτσγήπ και ςχμ ιρυσοιρμόμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ και, ρε πεοίπςχρη παοέμβαρηπ, 

ςχμ ιρυσοιρμόμ ςξσ παοεμβαίμξμςξπ και δέυεςαι (εμ ϊλχ ή εμ μέοει) ή απξοοίπςει ςημ ποξρτσγή με 

απϊταρή ςηπ, η ξπξία εκδίδεςαι μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα 

ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ. 

H Α.Δ.Ο.Ο. επιλαμβάμεςαι απξκλειρςικά επί θεμάςχμ πξσ θίγξμςαι με ςημ ποξρτσγή και δεμ μπξοεί μα 

ελέγνει παοεμπιπςϊμςχπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ ή ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη διεμέογεια ςηπ διαδικαρίαπ. 

Ξι υοήρςεπ - ξικξμξμικξί τξοείπ εμημεοόμξμςαι για ςημ απξδξυή ή ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτσγήπ απϊ ςημ 

ΑΔΟΟ. 
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Ζ άρκηρη ςηπ χπ άμχ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ έμδικχμ 

βξηθημάςχμ  ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016 καςά ςχμ 

εκςελερςόμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςχμ αμαθεςξσρόμ αουόμ. 

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

κξιμξπξίηρη ή ςημ πλήοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και ρσζηςείςαι ςξ 

αογϊςεοξ εμςϊπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερή ςηπ. Για ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ αμαρςξλήπ 

καςαςίθεςαι παοάβξλξ, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 372 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ άρκηρη αίςηρηπ αμαρςξλήπ κχλϋει ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή διαςαγή ξ 

αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. 

3.5 Λαςαίχρη Διαδικαρίαπ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ή δϋμαςαι μα μαςαιόρει εμ ϊλχ ή εμ μέοει αιςιξλξγημέμα ςη διαδικαρία 

αμάθερηπ, για ςξσπ λϊγξσπ και σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ μ. 4412/2016, μεςά απϊ γμόμη ςηπ 

αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. Δπίρηπ, αμ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα ή παοαλείφειπ ρε ξπξιξδήπξςε 

ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, μπξοεί, μεςά απϊ γμόμη 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.  
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4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

4.1 Δγγσήρειπ  (καλήπ εκςέλερηπ, ποξκαςαβξλήπ) 

Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ και εγγϋηρη ποξκαςαβξλήπ  

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 

Οαοάοςημα V 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 ςξσπ 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  Ρσμβαςικϊ Ολαίριξ - Δταομξρςέα Μξμξθερία  

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, ξι ϊοξι ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

4.3 Όοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

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 ςξσπ. 
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4.4 Σπεογξλαβία (δεμ ιρυϋει ρςημ παοξϋρα διακήοσνη – ΔΘΑΖΠΔΘΑΘ ΓΘΑ ΚΞΓΞΣΡ ΑΠΘΗΛΖΡΖΡ) 

4.5 οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ καςά ςη διάοκειά ςηπ  

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και 

καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ .  

4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

4.6.1. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα καςαγγείλει 

ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 

4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

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. 
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5. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

5.1 οϊπξπ πληοχμήπ  

5.1.1. Ζ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και 
δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 (ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ.4497/2017 και ιρυϋει), καθόπ και κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ 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., για ςημ παοάδξρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ 
ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ:  

α) Ιοάςηρη 0,07% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 
αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ Σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 
Ρσμβάρεχμ επιβάλλεςαι (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει) 

αα) Υαοςϊρημξ 3,6 %  επί ςηπ ποξηγξϋμεμηπ κοάςηρηπ. 

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. 4412/2016 

γ) Ιοάςηρη ϋφξσπ 2% σπέο ςχμ ξογαμιρμόμ Φσυικήπ Σγείαπ, ρϋμτχμα με ςξ Μ.3580/2007 και ςημ 
Δ.Σ6α/ΓΟ/ξικ.36932/17-3-2009 Ι.Σ.Α. (ΤΔΙ545Β‟/24-03-2009) 

δ) Λε κάθε πληοχμή θα γίμεςαι η ποξβλεπϊμεμη απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία παοακοάςηρη τϊοξσ 
ειρξδήμαςξπ ανίαπ 4 % επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ. 

 

5.2 Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ  

5.2.1. Ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ  απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ 

απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ 

ξογάμξσ, ετϊρξμ δεμ τξοςόρει, παοαδόρει ή αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά σλικά ή δεμ επιρκεσάρει ή 

ρσμςηοήρει ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δξθεί, ρϋμτχμα με ϊρα 

ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ μ. 4412/2016. 

Δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ  ϊςαμ: 

α) ςξ σλικϊ δεμ τξοςχθεί ή παοαδξθεί ή αμςικαςαρςαθεί με εσθϋμη ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη. 

β) ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ 

Ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ ρϋμβαρη, επιβάλλεςαι, με απϊταρη ςξσ 

απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί 

ςξμ αμάδξυξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Δπιπλέξμ μπξοεί μα επιβληθεί ξ ποξβλεπϊμεμξπ απϊ ςξ άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016 (ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

με ςξ Μ.4497/2017 και ιρυϋει) απξκλειρμϊπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρε διαδικαρίεπ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ. 

5.2.2.  Αμ ςξ σλικϊ τξοςχθεί - παοαδξθεί ή αμςικαςαρςαθεί μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι 

λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/16, επιβάλλεςαι 

ποϊρςιμξ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ σλικόμ, 

υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα σλικά πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη ςχμ σλικόμ πξσ 
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παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ 

ασςόμ. 

Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για τϊοςχρη- παοάδξρη ή 

αμςικαςάρςαρη ςχμ σλικόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 

αομξδίξσ ξογάμξσ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοήλθε πέοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςά ςα διάτξοα 

ρςάδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξίξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμάδξυξπ και παοαςείμεςαι, αμςίρςξιυα, ξ υοϊμξπ 

τϊοςχρηπ - παοάδξρηπ. 

Ζ είρποανη ςξσ ποξρςίμξσ γίμεςαι με παοακοάςηρη απϊ ςξ πξρϊ πληοχμήπ ςξσ αμαδϊυξσ ή, ρε πεοίπςχρη 

αμεπάοκειαπ ή έλλειφηπ ασςξϋ, με ιρϊπξρη καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ετϊρξμ ξ αμάδξυξπ 

δεμ καςαθέρει ςξ απαιςξϋμεμξ πξρϊ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ και ξι ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα ςα 

μέλη ςηπ έμχρηπ. 

Οξιμικέπ οήςοεπ δϋμαςαι μα επιβάλλξμςαι και για πλημμελή εκςέλερη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

5.3 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ 

 

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ, δσμάμει ςχμ ϊοχμ ςχμ 

άοθοχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 6.1. (Υοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ), 6.4. 

(Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςάρςαρη), μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ 

ςημ ημεοξμημία πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ 

αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ 

ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςιπ πεοιπςόρειπ β` και δ` ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ 

άοθοξσ 221 ξογάμξσ, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ 

ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Αμ καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η 

ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. 

Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα 

ξοιρςικξπξιηθεί. 

Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. 

 

4.4 Δικαρςική Δπίλσρη Διατξοόμ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ 

Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ή παοξυήπ 

σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, επιλϋεςαι 

με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι η 

ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ Οεοιτέοεια δϋξ ή 

πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. 

Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ 

ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ 

αγχγή, ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ ή 

παοάλειφηπ. 
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Ζ σπϊθερη ρσζηςείςαι ρε δικάριμξ πξσ ξοίζεςαι ϊρξ ςξ δσμαςϊμ ρσμςξμϊςεοα. Αμ ξ τάκελξπ ςηπ σπϊθερηπ 

δεμ απξρςαλεί ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ απϊ ςη Διξίκηρη, η ρσζήςηρη αμαβάλλεςαι ρε μέα δικάριμξ, καςά ςημ 

ξπξία η σπϊθερη ρσζηςείςαι με βάρη ςα ρςξιυεία πξσ ποξρκξμίζει ξ ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ, αμ ςξ ζηςήρει 

ξ ίδιξπ. 

Ζ ρσζήςηρη και η διεναγχγή ςηπ απϊδεινηπ ξλξκληοόμξμςαι ρε μία (1) δικάριμξ. Έμξοκεπ βεβαιόρειπ 

εμόπιξμ ειοημξδίκη ή ρσμβξλαιξγοάτξσ ή ποξνέμξσ λαμβάμξμςαι σπϊφη, μϊμξ αμ έυξσμ δξθεί ϋρςεοα απϊ 

κλήςεσρη ςξσ αμςιδίκξσ ςοειπ (3) ςξσλάυιρςξμ εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςη βεβαίχρη και, αμ ποϊκειςαι μα 

δξθξϋμ ρςημ αλλξδαπή, ξκςό (8) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ ποιμ απϊ ασςή. Ζ απϊταρη εκδίδεςαι ςξ ςαυϋςεοξ. Ξι 

απξτάρειπ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ είμαι αμέρχπ εκςελερςέπ. 

Ιαςά ςχμ απξτάρεχμ ςχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ πξσ εκδίδξμςαι ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ μπξοεί μα 

αρκηθεί αίςηρη αμαιοέρεχπ εμόπιξμ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δπικοαςείαπ, καςά ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. Αμ απϊ 

ςημ εκςέλερη ςηπ απϊταρηπ πιθαμξλξγείςαι κίμδσμξπ βλάβηπ δσρυεοόπ επαμξοθόριμηπ, μπξοεί μα 

διαςαυθεί με αίςηρη κάπξιξσ απϊ ςξσπ διαδίκξσπ η ξλική ή η εμ μέοει αμαρςξλή ςηπ εκςέλερηπ ςηπ 

ποξρβαλλϊμεμηπ απϊταρηπ, με ςξμ ϊοξ παοξυήπ αμάλξγηπ εγγϋηρηπ ή και υχοίπ εγγϋηρη ή μα εναοςηθεί η 

εκςέλερη ςηπ απϊταρηπ απϊ ςημ παοξυή εγγϋηρηπ απϊ ςξμ διάδικξ πξσ έυει μικήρει. Για ςημ αίςηρη 

απξταίμεςαι, ρσμεδοιάζξμςαπ χπ ρσμβξϋλιξ, υχοίπ σπξυοεχςική κλήςεσρη ςχμ διαδίκχμ, ςξ αομϊδιξ ςμήμα 

ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δπικοαςείαπ, ςξ ξπξίξ ρσγκοξςείςαι απϊ ςοία (3) μέλη, ρςα ξπξία πεοιλαμβάμεςαι 

σπξυοεχςικά ξ ειρηγηςήπ ςηπ σπϊθερηπ. Ζ απϊταρη ςηπ αμαρςξλήπ μπξοεί καςά ςξμ ίδιξ ςοϊπξ μα 

αμακληθεί, με αίςηρη κάπξιξσ απϊ ςξσπ διαδίκξσπ έχπ και καςά ςημ ποόςη ρσζήςηρη ςηπ αμαίοερηπ. 

Αμ ξ αμάδξυξπ ςξσ έογξσ είμαι κξιμξποανία, η ποξρτσγή αρκείςαι είςε απϊ ςημ ίδια είςε απϊ ϊλα ςα μέλη 

ςηπ, πξσ μεςανϋ ςξσπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή σπάουει αμαγκαρςική ξμξδικία. 
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6. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ  

6.1  Υοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ 

Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδόρει ςα σλικά  ςμημαςικά μέυοι  ςιπ δϋξ (2) επϊμεμεπ  εογάριμεπ  ημέοεπ 

απϊ ςη λήφη ςηπ  έγγοατηπ παοαγγελίαπ. 

Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι, ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ αουικξϋ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, σπϊ ςιπ  ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 206 ςξσ μ. 4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη 

πξσ ςξ αίςημα σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ και η παοάςαρη υξοηγείςαι υχοίπ μα ρσμςοέυξσμ λϊγξι 

αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί λϊγξι πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη 

παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 207 ςξσ μ. 4412/2016. 

Δάμ λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, εάμ λήνει ξ 

παοαςαθείπ, καςά ςα αμχςέοχ, υοϊμξπ, υχοίπ μα παοαδξθεί ςξ σλικϊ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. 

Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ σπηοερία πξσ εκςελεί ςημ ποξμήθεια, ςημ απξθήκη σπξδξυήπ ςχμ 

σλικόμ και ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ, για ςημ ημεοξμημία πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςξ σλικϊ, 

ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ μχοίςεοα. 

Λεςά απϊ κάθε ποξρκϊμιρη σλικξϋ ρςημ απξθήκη σπξδξυήπ ασςόμ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει 

ρςημ σπηοερία απξδεικςικϊ, θεχοημέμξ απϊ ςξμ σπεϋθσμξ ςηπ απξθήκηπ, ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι η 

ημεοξμημία ποξρκϊμιρηπ, ςξ σλικϊ, η πξρϊςηςα και ξ αοιθμϊπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε εκςέλερη ςηπ ξπξίαπ 

ποξρκξμίρςηκε. 

6.2  Οαοαλαβή σλικόμ - Υοϊμξπ και ςοϊπξπ παοαλαβήπ σλικόμ 

6.2.1. H παοαλαβή ςχμ σλικόμ γίμεςαι απϊ επιςοξπέπ, ποχςξβάθμιεπ ή και δεσςεοξβάθμιεπ, πξσ 

ρσγκοξςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 εδ. β ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16 ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 208 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ και ςξ Οαοάοςημα VII ςηπ παοξϋραπ (ρυέδιξ ρϋμβαρηπ). Ιαςά ςημ διαδικαρία 

παοαλαβήπ ςχμ σλικόμ διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και πξιξςικϊπ έλεγυξπ και ετϊρξμ ςξ επιθσμεί μπξοεί μα 

παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ σλικόμ γίμεςαι με ςξμ/ςξσπ ακϊλξσθξσπ ςοϊπξσπ: 

μακοξρκξπικϊπ έλεγυξπ –υημική ή μηυαμική ενέςαρη – ποακςική δξκιμαρία κλπ]. 

ξ κϊρςξπ ςηπ διεμέογειαπ ςχμ ελέγυχμ βαοϋμει ςξμ αμάδξυξ. 

Ζ επιςοξπή παοαλαβήπ, μεςά ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ ρσμςάρρει ποχςϊκξλλα (μακοξρκξπικϊ – 

ξοιρςικϊ- παοαλαβήπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοήρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ) ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ 

άοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16. 

Οξιμικέπ οήςοεπ δϋμαςαι μα επιβάλλξμςαι και για πλημμελή εκςέλερη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςιπ επιςοξπέπ (ποχςξβάθμιεπ – δεσςεοξβάθμιεπ) κξιμξπξιξϋμςαι 

σπξυοεχςικά και ρςξσπ αμαδϊυξσπ. 

Σλικά πξσ απξοοίτθηκαμ ή κοίθηκαμ παοαληπςέα με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ, με βάρη ςξσπ 

ελέγυξσπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε η ποχςξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ, μπξοξϋμ μα παοαπέμπξμςαι για 

επαμενέςαρη ρε δεσςεοξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ ϋρςεοα απϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ ή ασςεπάγγελςα 

ρϋμτχμα με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ.4412/16. α ένξδα βαοϋμξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξμ 

αμάδξυξ. 
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Δπίρηπ, εάμ ξ ςελεσςαίξπ διατχμεί με ςα απξςελέρμαςα ςχμ εογαρςηοιακόμ ενεςάρεχμ πξσ  διεμεογήθηκαμ 

απϊ ποχςξβάθμιεπ ή δεσςεοξβάθμιεπ επιςοξπέπ παοαλαβήπ μπξοεί μα ζηςήρει εγγοάτχπ ενέςαρη 

κας΄ετερη ςχμ ξικείχμ αμςιδειγμάςχμ, μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ 

γμχρςξπξίηρη ρε ασςϊμ ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ αουικήπ ενέςαρηπ,  με ςξμ ςοϊπξ  πξσ πεοιγοάτεςαι ρςημ 

παο. 8 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ Μ.4412/16. 

ξ απξςέλερμα  ςηπ κας΄έτερη ενέςαρηπ είμαι σπξυοεχςικϊ και ςελερίδικξ και για ςα δϋξ μέοη. 

Ξ αμάδξυξπ δεμ μπξοεί μα ζηςήρει παοαπξμπή ρε δεσςεοξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ μεςά ςα 

απξςελέρμαςα ςηπ κας΄έτερη ενέςαρηπ. 

6.2.2. Ιαςά ςη διαδικαρία παοαλαβήπ διεμεογείςαι ξ απαιςξϋμεμξπ έλεγυξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη 

ρϋμβαρη, μπξοεί δε μα καλείςαι μα παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ, η 

επιςοξπή παοαλαβήπ: α) είςε παοαλαμβάμει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ή παοαδξςέα, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι 

απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ έγκοιρη ή απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, β) είςε ειρηγείςαι για ςημ 

παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή ςημ απϊοοιφη ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ, ρϋμτχμα με ςιπ 

παοαγοάτξσπ 3 και 4. α αμχςέοχ εταομϊζξμςαι και ρε ςμημαςικέπ παοαλαβέπ. 

Αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ ή 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 καςαλληλϊςηςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ και ρσμεπόπ αμ 

μπξοξϋμ ξι ςελεσςαίεπ μα καλϋφξσμ ςιπ ρυεςικέπ αμάγκεπ. 

Για ςημ εταομξγή ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ ξοίζξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

 α) Ρςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι, δεμ επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ 

αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ εμ λϊγχ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή 

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 παοαδξςέχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και μα 

ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. 

 β) Αμ διαπιρςχθεί ϊςι επηοεάζεςαι η καςαλληλϊληςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ 

απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ απξοοίπςξμςαι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ ή ςα παοαδξςέα, με ςημ επιτϋλανη ςχμ 

ξοιζξμέμχμ ρςξ άοθοξ 220. 

Αμ παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσ 

παοαδξςέξσ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα και δεμ έυει εκδξθεί ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςηπ παοαγοάτξσ 2 ή 

ποχςϊκξλλξ με παοαςηοήρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή έυει ρσμςελερθεί ασςξδίκαια. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςη ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ επιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι με απϊταρη 

ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ ποϊεδοξπ και ςα μέλη ςηπ 

επιςοξπήπ ςηπ παοαγοάτξσ 1. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ 

παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ ρϋμβαρη και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ξι εγγσηςικέπ 

επιρςξλέπ ποξκαςαβξλήπ και καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτξμςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ 

ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. Ξπξιαδήπξςε 

εμέογεια πξσ έγιμε απϊ ςημ αουική επιςοξπή παοαλαβήπ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη. 
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6.3 Διδικξί ϊοξι μαϋλχρηπ – αρτάλιρηπ - αμακξίμχρηπ τϊοςχρηπ και πξιξςικξϋ ελέγυξσ ρςξ 
ενχςεοικϊ (δεμ ιρυϋει ρςημ παοξϋρα διακήοσνη – ΔΘΑΖΠΔΘΑΘ ΓΘΑ ΚΞΓΞΣΡ ΑΠΘΗΛΖΡΖΡ) 

6.4  Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – Αμςικαςάρςαρη 

6.4.1. Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοηπ ή μέοξσπ ςηπ ρσμβαςικήπ πξρϊςηςαπ ςχμ σλικόμ, με 

απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα 

εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρή ςηπ με άλλη, πξσ μα είμαι ρϋμτχμη με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή 

ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. 

6.4.2. Αμ η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ 

αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, ξ δε αμάδξυξπ 

θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ. 

Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςα σλικά πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και 

ετϊρξμ έυει λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 

6.4.3. Ζ επιρςοξτή ςχμ σλικόμ πξσ απξοοίτθηκαμ γίμεςαι ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ παο. 2 και 3  

ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

6.5  Δείγμαςα –Δειγμαςξληφία-Δογαρςηοιακέπ ενεςάρειπ 

 

Ρυεςική καςάθερη δειγμάςχμ για ςημ παοαλαβή ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 214 ςξσ μ.4412/2016. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ – Αμαλσςική Οεοιγοατή ΔΘΔΘΙΩΜ ΑΟΑΘΖΡΔΩΜ Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

Ζ ευμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ 

ρσρςήμαςξπ. Ρςημ ρσμέυεια, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή pdf, ςξ ξπξίξ 

σπξγοάτεςαι φητιακά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα. α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ 

ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ 

αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ 

ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ pdf. 

Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ 

ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία. 

Ρςξμ (σπϊ) τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά», σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά και  

τέοξσμ φητιακή σπξγοατή ϊλα ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά καθόπ επίρηπ και Ολήοηπ ςευμική 

πεοιγοατή ρςημ ελλημική γλόρρα, ρε πλήοη αμςαπϊκοιρη - παοαπξμπή (αμά κετάλαιξ και παοάγοατξ) 

ςϊρξ με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ.  Οοξπ ςξϋςξ ρσμςάρρεςαι και 

σπξβάλλεςαι φητιακά σπξγεγοαμμέμξπ ξ Οίμακαπ Ρσμμϊοτχρηπ. 

α αμχςέοχ ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ σπξβάλλξμςαι απϊ 

ασςϊμ ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ ςϋπξσ .pdf και ποξρκξμίζξμςαι απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ 

ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. Όςαμ σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή. 

Ξι δηλόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ σπξγοάτξμςαι φητιακά απϊ ςξσπ έυξμςεπ σπξυοέχρη ποξπ ςξϋςξ και 

δεμ απαιςείςαι ρυεςική θεόοηρη. 

ξμίζεςαι ιδιαίςεοα ϊςι ξι ευμικέπ Οοξρτξοέπ δεμ ποέπει μα έυξσμ καμία απξλϋςχπ άμερη ή έμμερη 

αματξοά ρςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςχμ Οοξρτξοόμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί κάςι ςέςξιξ, η ποξρτξοά 

απξκλείεςαι απϊ πεοαιςέοχ ανιξλϊγηρη καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ –  Διδική Ρσγγοατή Σπξυοεόρεχμ  

ΔΥΜΘΙΔΡ  ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

Οίμακαπ Θ: Οίμακαπ Διδόμ Διακήοσνηπ 

α ποξρτεοϊμεμα είδη θα ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ, πξσ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ καθξοίζξσμ ςιπ ελάυιρςεπ αμαγκαίεπ απαςήρειπ ςχμ ειδόμ και είμαι 

απαοάβαςεπ.  Ξπξιαδήπξςε μη ρσμμϊοτχρη ποξπ ασςέπ ρσμεπάγεςαι απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ και έυξσμ 

χπ ακξλξϋθχπ: 

Α.ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΘΑΠΞΔΥΜΞΚΞΓΘΙΩΜ ΟΠΞΧΞΜΩΜ 

 

α. α ποξρτεοϊμεμα ποξψϊμςα ποέπει μα είμαι πιρςξπξιημέμα απϊ κξιμξπξιημέμξ ξογαμιρμϊ πξσ 

βοίρκεςαι εγκαςαρςημέμξπ και λειςξσογεί μϊμιμα ρςξ έδατξπ εμϊπ απϊ ςα Ιοάςη Λέλη ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ και μα τέοξσμ ρε εσκοιμή θέρη ςξσ ςελικξϋ πεοιέκςη ςξσπ ςημ ποξβλεπϊμεμη ρήμαμρη CE, η ξπξία 

απξδεικμϋει ςημ ρσμμϊοτχρή ςξσπ με ςιπ απαιςήρειπ: 

 ςηπ Ξδηγίαπ 93/42/ΔΞΙ, (ΔΣ8δ/Γ.Ο.ξικ. 130648 - Δμαομϊμιρη ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ ποξπ 

ςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 93/42/ΔΞΙ «πεοί ιαςοξςευμξλξγικόμ ποξψϊμςχμ»- ΤΔΙ 2198/ςεσυ. Β/02-10-09) 

και  

 ςηπ Ξδηγίαπ 98/79/ΔΙ (ΔΣ8δ/ξικ.3607/892 – Δμαομϊμιρη ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ ποξπ ςημ 

Ξδηγία 98/79/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Ξκςχβοίξσ 1998 για ςα in vitro 

διαγμχρςικά ιαςοξςευμξλξγικά ποξψϊμςα (ΤΔΙ 1060/Β/10-8-2001). 

α ιαςοξςευμξλξγικά και ςα in vitro διαγμχρςικά ιαςοξςευμξλξγικά ποξψϊμςα πξσ σπάγξμςαι ρςιπ 

παοαπάμχ απξτάρειπ (ΔΣ8δ/Γ.Ο.ξικ.130648 και ΔΣ8δ/ξικ.3607/892) ςϊρξ καςά ςη τάρη ρϋμςανηπ ςηπ 

διακήοσνηπ, ϊρξ και καςά ςη τάρη ρϋμαφηπ ςηπ αμςίρςξιυηπ ρϋμβαρηπ, ποέπει μα διαρταλίζεςαι με ςη 

διαςϋπχρη κάθε τξοά ςχμ αμάλξγχμ εμδεικμσξμέμχμ ϊοχμ, ϊςι ςα εμ λϊγχ ιαςοξςευμξλξγικά ποξψϊμςα θα 

είμαι ρϋμτχμα ποξπ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ρυεςικόμ ΙΣΑ καςά ςξ υοϊμξ παοάδξρηπ ςξσπ, είςε ποϊκειςαι για 

παοάδξρη εμςϊπ ςχμ ρσμβαςικόμ ποξθερμιόμ, είςε για εκποϊθερμη , όρςε ςα ποξψϊμςα ασςά μα τέοξσμ 

ξπχρδήπξςε ςημ ποξβλεπϊμεμη απϊ ςη ρυεςική ΙΣΑ ρήμαμρη CE.  

β. Ξι ποξμηθεϋςοιεπ εςαιοείεπ θα ποέπει ρςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ μα δηλόμξσμ ϊςι 

ρσμμξοτόμξμςαι με ςημ ΙΣΑ ΔΣ8δ/ΓΟ/1348/2004 «Αουέπ και καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ ξοθήπ ποακςικήπ 

διαμξμήπ ιαςοξςευμξλξγικόμ ποξψϊμςχμ» (ΤΔΙ 32/Β/16-01-2004) χπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει.  

γ. Ζ ςξπξθέςηρη ςχμ επιρημάμρεχμ ςηπ ρσρκεσαρίαπ, πξσ αματέοξμςαι παοαπάμχ και 

θεχοξϋμςαι ξσριόδειπ ποξωπξθέρειπ για ςημ απξδξυή ςχμ ποξρτεοξμέμχμ ποξψϊμςχμ, ή ϊπξιχμ άλλχμ 

επιρημάμρεχμ, ποέπει μα έυει γίμει απξκλειρςικά και μϊμξμ απϊ ςξ ποϊρχπξ ή ςημ επιυείοηρη πξσ 

θεχοείςαι καςαρκεσαρςήπ ςχμ ποξψϊμςχμ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ Ξδηγιόμ 93/42/ΔΞΙ, 

(ΔΣ8δ/Γ.Ο.ξικ. 130648 - ΤΔΙ 2198/ςεσυ. Β/02-10-09) και 98/79/ΔΙ (ΔΣ8δ/ξικ.3607/892,ΤΔΙ 1060/Β/10-8-

2001). Οοξρτξοέπ ποξψϊμςχμ πξσ τέοξσμ επιρημάμρειπ πάρηπ τϋρεχπ πξσ έυξσμ ςξπξθεςηθεί, ρε 

ξπξιξδήπξςε μέοξπ ςηπ ρσρκεσαρίαπ ςξσπ, απϊ ςοίςξσπ, ακϊμη και εάμ ξι ςοίςξι ασςξί διαθέςξσμ ςημ 

ιδιϊςηςα ςξσ διαμξμέα, ειραγχγέα ή ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποξρόπξσ, απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 
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συϊμ παοάβαρη ςξσ ϊοξσ ασςξϋ καςά  ςημ διάοκεια εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ θα απξςελεί λϊγξ μη 

απξδξυήπ ςχμ παοαδιδϊμεμχμ σλικόμ. 

 Δπιπλέξμ : 

1) Όλα ςα ποξρτεοϊμεμα ποξψϊμςα ποέπει μα έυξσμ ςσπχμέμξ απϊ ςημ καςαρκεσάρςοια εςαιοεία, ςημ 

ξμξμαρία ςξσ καθόπ και ςξ ϊμξμα ή ςξ λξγϊςσπξ ασςήπ, ϊυι μϊμξ ρςημ ενχςεοική ςξσπ ρσρκεσαρία, 

αλλά αςξμικά ρε κάθε ποξψϊμ (ςεμάυιξ εμςϊπ ςηπ ρσρκεσαρίαπ) νευχοιρςά. Όρα ποξψϊμςα έυξσμ 

αςξμική ρσρκεσαρία μα είμαι ςσπχμέμα επ‟ ασςήπ. 

2) Όλα ςα ποξψϊμςα πξσ λειςξσογξϋμ ρςημ απξρςείοχρη, ποέπει εκςϊπ ςχμ παοαπάμχ μα έυξσμ 

ςσπχμέμξ απϊ ςημ καςαρκεσάρςοια εςαιοεία ςξ υοϊμξ παοαγχγήπ ςξσπ, ςξ υοϊμξ διαςήοηρηπ ςχμ 

ιδιξςήςχμ ςξσπ ή μϊμξμ ςξ υοϊμξ πξσ λήγξσμ ασςέπ. 

3) Όλα ςα ποξψϊμςα πξσ είμαι απξρςειοχμέμα, ποέπει εκςϊπ ςχμ παοαπάμχ μα αμαγοάτξσμ ςξ υοϊμξ 

απξρςείοχρηπ και ςξ υοϊμξ λήνηπ ασςήπ ή μϊμξ ςξ υοϊμξ λήνηπ ασςήπ ςσπχμέμα ή αμάγλστα απϊ 

ςημ καςαρκεσάρςοια εςαιοεία, καθόπ και ςη μέθξδξ με ςημ ξπξία απξρςειοόθηκαμ. 

 

Β. ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘΑ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ 

1. Ζ ρσρκεσαρία θα είμαι ϊπχπ ασςή ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ, υχοίπ άλλη υοημαςική επιβάοσμρη ςχμ 

ρυεςικόμ σλικόμ ρσρκεσαρίαπ και δεμ επιρςοέτεςαι ρςξμ ποξμηθεσςή. 

2. Ρε εμταμέπ ρημείξ ςηπ ρσρκεσαρίαπ, καθόπ και ρε κάθε μξμάδα ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ, ποέπει μα 

αμαγοάτξμςαι ξι παοακάςχ εμδείνειπ ρςημ Δλλημική ή ςημ Αγγλική γλόρρα, εκςϊπ εάμ η Σπξσογική 

απϊταρη εμαομϊμιρηπ 98/79/ΔΙ ξοίζει διατξοεςικά : 

 Δπχμσμία και διεϋθσμρη ςξσ καςαρκεσαρςή. Δάμ ξ καςαρκεσαρςήπ εδοεϋει ρε υόοα εκςϊπ ςηπ 

Δ.Δ. ποέπει μα αμαγοάτεςαι η επχμσμία και η διεϋθσμρη ςξσ εγκαςερςημέμξσ ρςημ Δ.Δ. 

ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποϊρχπξσ ςξσ καςαρκεσαρςή . 

 α ρςξιυεία πξσ είμαι απξλϋςχπ αμαγκαία, ποξκειμέμξσ ξ υοήρςηπ μα είμαι ρε θέρη μα 

αμαγμχοίρει ςξ διαγμχρςικϊ ποξψϊμ, ςημ πξρϊςηςά ςξσ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ρσρκεσαρίαπ . 

 Ιαςά ςημ πεοίπςχρη με ςημ έμδεινη «ΡΔΘΠΞ» ή άλλη έμδεινη  με ςημ ξπξία επιρημαίμεςαι η 

ειδική μικοξβιξλξγική καςάρςαρη ή καςάρςαρη απϊ πλεσοάπ καθαοιϊςηςαπ 

 ξμ κχδικϊ ςηπ παοςίδαπ μεςά ςημ λένη «ΟΑΠΘΔΑ» ή ςξμ αϋνξμςα αοιθμϊ ςηπ . 

 Ζ ημεοξμημία, μέυοι ςημ ξπξία ςξ ποξψϊμ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί αρταλόπ, υχοίπ ςξμ 

σπξβιβαρμϊ ςηπ επίδξρηπ (ημεοξμημία παοαγχγήπ και λήνηπ). 

 Ιαςά πεοίπςχρη, έμδεινη με ςημ ξπξία θα επιρημαίμεςαι ϊςι ποϊκειςαι για «ποξψϊμ πξσ 

υοηριμξπξιείςαι in vitro» ή «μϊμξ για ςημ ανιξλϊγηρη επιδϊρεχμ» . 

 ιπ ειδικέπ ρσμθήκεπ απξθήκεσρηπ ή και υειοιρμξϋ 

 ιπ εμδεδειγμέμεπ ποξειδξπξιήρειπ ή και ποξτσλάνειπ 
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3. Ρε κάθε ρσρκεσαρία θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι ΞΔΖΓΘΔΡ ΥΠΖΡΔΩΡ ρςημ Δλλημική γλόρρα εκςϊπ εάμ 

η Σπξσογική απϊταρη εμαομϊμιρηπ 98/79/ΔΙ ξοίζει διατξοεςικά χπ ενήπ: 

 α ρςξιυεία ςηπ εςικέςαπ 

 ημ πξιξςική και πξρξςική ρϋμθερη ςξσ αμςιδοόμςξπ ποξψϊμςξπ και ςημ πξρϊςηςα ή ςη  

ρσγκέμςοχρή ςξσ ή ςχμ δοαρςικόμ ρσρςαςικόμ ςξσ ή ςχμ αμςιδοαρςηοίχμ ή ςξσ ρσμϊλξσ [kit]. 

 Δήλχρη ϊςι ςξ διαγμχρςικϊ ποξψϊμ πεοιέυει ϊλα ςα ρσρςαςικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςη μέςοηρη. 

 ιπ ρσμθήκεπ απξθήκεσρηπ και ςξ υοϊμξ διαςήοηρηπ μεςά απϊ ςημ ποόςη απξρτοάγιρη ςηπ 

ρσρκεσαρίαπ, καθόπ και ςιπ ρσμθήκεπ απξθήκεσρηπ και ρςαθεοϊςηςαπ ςχμ αμςιδοαρςηοίχμ 

εογαρίαπ. 

 ιπ επιδϊρειπ ςξσ ποξψϊμςξπ αματξοικά με ςημ αμαλσςική εσαιρθηρία, ςημ ενειδίκεσρη, ςημ 

ακοίβεια, ςημ επαμαληφιμϊςηςα,   ςημ αμαπαοαγχγιμϊςηςα, ςα ϊοια αμίυμεσρηπ και ςιπ γμχρςέπ 

αλληλεπιδοάρειπ. 

 Έμδεινη ςξσ ςσυϊμ απαιςξϋμεμξσ ειδικξϋ ενξπλιρμξϋ και πληοξτξοίεπ για ςημ αμαγμόοιρη ςξσ 

ειδικξϋ ασςξϋ ενξπλιρμξϋ, ποξκειμέμξσ μα υοηριμξπξιείςαι ξοθόπ. 

 ξμ ςϋπξ ςξσ δείγμαςξπ πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι, ςιπ ςσυϊμ ειδικέπ ρσμθήκεπ  ρσλλξγήπ, 

ποξεπενεογαρίαπ και καςά πεοίπςχρη, ςιπ ρσμθήκεπ απξθήκεσρηπ και ξδηγίεπ για ςημ 

ποξεςξιμαρία ςξσ αρθεμξϋπ. 

 Κεπςξμεοήπ πεοιγοατή ςηπ ακξλξσθηςέαπ διαδικαρίαπ, για ςημ υοήρη ςξσ ποξψϊμςξπ. 

 

4. η διαδικαρία μεςοήρεχπ πξσ ποέπει μα ακξλξσθείςαι με ςξ διαγμχρςικϊ ποξψϊμ,      

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ καςά πεοίπςχρη: 

 ηπ αουήπ ςηπ μεθϊδξσ 

 χμ ειδικόμ αμαλσςικόμ υαοακςηοιρςικόμ επιδϊρεχπ [ εσαιρθηρία, ενειδίκεσρη, ακοίβεια, 

επαμαληφιμϊςηςα, αμαπαοαγχγιμϊςηςα, ϊοια αμίυμεσρηπ, τάρμα μεςοήρεχμ, πληοξτξοίεπ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςξμ έλεγυξ ςχμ γμχρςόμ ρυεςικόμ παοεμβξλόμ] ςχμ πεοιξοιρμόμ  ςηπ 

μεθϊδξσ και ςχμ πληοξτξοιόμ, ϊρξμ ατξοά ςη υοηριμξπξίηρη, εκ μέοξσπ ςξσ υοήρςη, ςχμ 

διαδικαριόμ και σλικόμ μεςοήρεχμ αματξοάπ. 

 χμ πληοξτξοιόμ, πξσ ατξοξϋμ κάθε επιπλέξμ διαδικαρία ή υειοιρμϊ, ξ ξπξίξπ απαιςείςαι, 

ποιμ απϊ ςη υοηριμξπξίηρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ποξψϊμςξπ [π.υ. αμαρϋρςαρη, επόαρη, έλεγυξπ 

ξογάμχμ κ. ά.] 

 Δμδείνεχμ για ςξ καςά πϊρξμ απαιςείςαι ειδική εκπαίδεσρη ςχμ υοηρςόμ. 

 η μέθξδξ ποξρδιξοιρμξϋ ςχμ θεςικόμ απξςελερμάςχμ. 

 α μέςοα πξσ ποέπει μα λαμβάμξμςαι, ρε πεοίπςχρη αλλαγόμ ρςιπ αμαλσςικέπ επιδϊρειπ ςξσ 

ποξψϊμςξπ. 

5. ιπ καςάλληλεπ για ςξσπ υοήρςεπ πληοξτξοίεπ, ρυεςικά με: 

 ξμ ερχςεοικϊ έλεγυξ πξιϊςηςαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ διαδικαριόμ επικϋοχρηπ. 
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 Αματξοά ρςξμ ςοϊπξ βαθμξμϊμηρηπ ςξσ ποξψϊμςξπ. 

 α μερξδιαρςήμαςα αματξοάπ για ςιπ ποξρδιξοιζϊμεμεπ πξρϊςηςεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 

πεοιγοατήπ ςξσ πληθσρμξϋ αματξοάπ πξσ ποέπει μα λαμβάμεςαι σπϊφη. 

 Αμ ςξ ποξψϊμ ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι ρε ρσμδσαρμϊ ή μα εγκαθίρςαςαι ή μα ρσμδέεςαι με 

άλλα ιαςοξςευμξλξγικά ποξψϊμςα ή ενξπλιρμϊ, ποξκειμέμξσ μα λειςξσογήρει, ρϋμτχμα με ςξμ 

ποξξοιρμϊ ςξσ, επαοκή ρςξιυεία για ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ, όρςε μα είμαι δσμαςή η επιλξγή 

ςχμ εμδεδειγμέμχμ ποξψϊμςχμ ή ενξπλιρμξϋ πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι, ποξκειμέμξσ μα 

επιςσγυάμεςαι αρταλήπ και καςάλληλξπ ρσμδσαρμϊπ. 

 Όλεπ ξι πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςξμ έλεγυξ ςηπ ξοθήπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ ποξψϊμςξπ 

και ςηπ ξοθήπ και αρταλξϋπ λειςξσογίαπ ςξσ, καθόπ και λεπςξμεοή  ρςξιυεία για ςημ τϋρη και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςηπ ρσμςήοηρηπ και ςηπ βαθμξμϊμηρηπ πξσ  απαιςξϋμςαι, για μα εναρταλίζεςαι 

η ξοθή και αρταλήπ λειςξσογία ςξσ ποξψϊμςξπ. 

 Οληοξτξοίεπ για ςημ διάθερη ςχμ απξβλήςχμ. 

 Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε ποϊρθεςη επενεογαρία ή υειοιρμϊ πξσ απαιςείςαι, ποξςξϋ 

υοηριμξπξιηθεί ςξ ποξψϊμ [ π.υ. απξρςείοχρη, αμαρϋρςαρη, κ. ά.]- ιπ απαοαίςηςεπ ξδηγίεπ 

για ςξ εμδευϊμεμξ τθξοάπ ςηπ ποξρςαςεσςικήπ ρσρκεσαρίαπ. 

 Κεπςξμεοή ρςξιυεία για ςιπ καςάλληλεπ μεθϊδξσπ επαμαπξρςείοχρηπ ή απξλϋμαμρηπ. 

 ιπ ποξτσλάνειπ πξσ ποέπει μα λαμβάμξμςαι για ςξσπ ςσυϊμ ειδικξϋπ και αρσμήθειπ κιμδϋμξσπ 

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ υοηριμξπξίηρη ή ςημ διάθερη ςχμ ειδικόμ μέςοχμ ποξρςαρίαπ, αμ ςξ 

διαγμχρςικϊ ποξψϊμ παοέυει ξσρίεπ αμθοόπιμηπ ή ζχικήπ ποξέλεσρηπ, ποέπει μα ετίρςαςαι η 

ποξρξυή ςχμ υοηρςόμ ρςη δσμηςική μξλσρμαςική τάρη ςηπ. 

 ημ ημεοξμημία εκδϊρεχπ ή ςηπ πλέξμ ποϊρταςηπ αμαθεόοηρηπ ςχμ ξδηγιόμ υοήρεχπ. 

 

6. Λεςά ςημ καςακϋοχρη, ξ μειξδϊςηπ σπξυοεξϋςαι μα επιρημαίμει επιπλέξμ κάθε μξμάδα ρσρκεσαρίαπ 

ςχμ σλικόμ πξσ παοαδίδξμςαι με: 

Α. α ρςξιυεία ςξσ ποξμηθεσςή 

Β. ςημ έμδεινη   " ΙΠΑΘΙΞ ΔΘΔΞΡ " 

 

ΑΟΞΡΣΠΡΖ ΑΟΞ ΖΜ ΑΓΞΠΑ 

 

Ξ ρσμμεςέυχμ ποέπει μα δηλόρει ϊςι μπξοεί μα λάβει ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα απϊρσορηπ ςξσ ποξψϊμςξπ απϊ 

ςημ αγξοά, ρε πεοίπςχρη πξσ η υοήρη ςξσ θέςει ρε κίμδσμξ ςημ σγεία ή και ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ, 

ςχμ υοηρςόμ ή εμδευξμέμχπ άλλχμ ποξρόπχμ καθόπ και ςημ αρτάλεια ποαγμάςχμ. 
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ΞΛΑΔΑ 1  

 

ΡΖΚΖ 
1 ΡΖΚΖ 2 ΡΖΚΖ 3 ΡΖΚΖ 4 ΡΖΚΖ 5 ΡΖΚΖ 6 

Α/Α 
ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

ΔΘΔΞΣΡ 
ΔΖΡΘΞΡ ΑΠΘΗΛΞΡ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΑΝΘΑ ΥΩΠΘΡ 
Τ.Ο.Α. (ΘΛΖ 

ΑΜΑ ΔΝΔΑΡΖ) 

ΡΣΜΞΚΘΙΖ 
ΘΛΖ ΥΩΠΘΡ 

Τ.Ο.Α ΡΣΜΞΚΘΙΖ ΘΛΖ ΛΔ Τ.Ο.Α 

1 

 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΝΔΑΡΖ 
ΑΘΛΑΞΡ  

 

220.000 

 

0,54 

 

118.800,00 

 

147.312,00 

2 

 

ΔΔΙ  

 

12.500 

 

0,82 

 

10.250,00 

 

12.710,00 

3 

 

NRBC  

 

12.500 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

      ΞΛΑΔΑ 2   

 

ΡΖΚΖ 
1 ΡΖΚΖ 2 ΡΖΚΖ 3 ΡΖΚΖ 4 ΡΖΚΖ 5 ΡΖΚΖ 6 

Α/Α 
ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

ΔΘΔΞΣΡ 
ΔΖΡΘΞΡ ΑΠΘΗΛΞΡ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΑΝΘΑ ΥΩΠΘΡ 
Τ.Ο.Α. (ΘΛΖ 

ΑΜΑ ΔΝΔΑΡΖ) 

ΡΣΜΞΚΘΙΖ 
ΘΛΖ ΥΩΠΘΡ 

Τ.Ο.Α ΡΣΜΞΚΘΙΖ ΘΛΖ ΛΔ Τ.Ο.Α 

1 

 

TKE 

 

24.000 

 

0,62 

 

14.880,00 

 

18.451,20 

       

Οίμακαπ ΘΘ: ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ Διδόμ / Ρσμξδξϋ ενξπλιρμξϋ 

ΞΛΑΔΑ 1 

 

Α. ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΑΣΞΛΑΞΣ ΑΘΛΑΞΚΞΓΘΙΞΣ ΡΣΡΖΛΑΞΡ ΙΑΘ ΡΣΡΙΔΣΖΡ 
ΔΟΘΡΠΩΡΖΡ & ΥΠΩΡΖΡ ΟΑΠΑΡΙΔΣΑΡΛΑΩΜ ΟΔΠΘΤΔΠΘΙΞΣ ΑΘΛΑΞΡ 
 
1.Ζ αουή λειςξσογίαπ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ρσρςήμαςξπ,  απξςελξϋμεμξσ απϊ 2 αιμαςξλξγικξϋπ αμαλσςέπ, 

οξσςίμαπ και ετημεοίαπ, μα ρςηοίζεςαι ρε διεθμόπ αμαγμχοιρμέμεπ μεθϊδξσπ μέςοηρηπ. ξ ποξρτεοϊμεμξ 

ρϋρςημα μα είμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ και μα δϋμαςαι μα αμαλϋει ςα έμμξοτα ρςξιυεία ςξσ αίμαςξπ ρε 

απϊλσςξ αοιθμϊ και πξρξρςϊ ρϋμτχμα πάμςα με ςιπ ςελεσςαίεπ ενελίνειπ και απαιςήρειπ ξι ξπξίεπ 

εμαομξμίζξμςαι με ςη διεθμή βιβλιξγοατία και ποακςική.  

 

2.ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα αμαλϋει τλεβικϊ ξλικϊ και ςοιυξειδικϊ ποξαοαιχμέμξ αίμα και ξ 

απαιςξϋμεμξπ ϊγκξπ μα μημ νεπεομά ςα 170 μl ρε ϊλξσπ ςξσπ ςοϊπξσπ   δειγμαςξληφίαπ. Όλεπ ξι παοάμεςοξι 

πξσ δίμξμςαι μα αμιυμεϋξμςαι απεσθείαπ απϊ ςξ τιαλίδιξ ςηπ γεμικήπ αίμαςξπ, υχοίπ μα απαιςξϋμςαι 
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πεοαιςέοχ διαδικαρίεπ απϊ ςξμ υειοιρςή ϊπχπ αοαιόρειπ. Μα έυει επίρηπ ςημ δσμαςϊςηςα μα κάμει πλήοη 

αμάλσρη ςοιυξειδικξϋ αίμαςξπ ή μα μεςοά ασςϊμαςα απϊ τιαλίδια με αμσφχμέμξ πσθμέμα για παιδιαςοικά 

δείγμαςα. 

 

3.Μα δίμει ανιϊπιρςα απξςελέρμαςα ρςιπ παοακάςχ παοαμέςοξσπ διαγμχρςικήπ ρημαρίαπ ςϊρξ ρςα 

τσριξλξγικά ϊρξ και ρςα παθξλξγικά δείγμαςα:  

 

I. Αοιθμϊπ Κεσκόμ αιμξρταιοίχμ, Αοιθμϊπ Δοσθοόμ αιμξρταιοίχμ, Απϊλσςξπ αοιθμϊπ και 

πξρξρςϊ % ςχμ εμπϋοημχμ εοσθοόμ, Αιμαςξκοίςηπ, Αιμξρταιοίμη, MCH, MCV, MCHC, RDW, 

PLT, PDW, MPV, PCT.  

II. Απϊλσςξπ αοιθμϊπ και πξρξρςϊ % ςχμ σπξπληθσρμόμ ςξσ λεσκξκσςςαοικξϋ διατξοικξϋ 

ςϋπξσ δηλαδή ςχμ ξσδεςεοξτίλχμ, ςχμ λεμτξκσςςάοχμ, ςχμ μξμξκσςςάοχμ, ςχμ 

ηχριμξτίλχμ και ςχμ βαρεξτίλχμ.  

III. Απϊλσςξπ αοιθμϊπ και πξρξρςϊ % ςξσ αθοξίρμαςξπ ςχμ αόοχμ κσςςάοχμ ςηπ κξκκιόδξσπ 

ρειοάπ (μεςαμσελξκϋςςαοα, μσελξκϋςςαοα, ποξμσελξκϋςςαοα) για ςη διάγμχρη και 

παοακξλξϋθηρη αρθεμόμ με λξιμόνειπ, μσελξωπεοπλαρςικά ρϋμδοξμα και λξιπά 

αιμαςξλξγικά μξρήμαςα.  

IV. Μα γίμεςαι υοήρη ακςιμόμ laser για ςημ αμίυμεσρη ςχμ λεσκόμ αιμξρταιοίχμ και ςξμ 

πξρξςικϊ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ κσςςάοχμ ςξσ διατξοικξϋ λεσκξκσςςαοικξϋ ςϋπξσ.  

V. ξ άθοξιρμα ςξσ πξρξρςξϋ ςχμ τσριξλξγικόμ σπξπληθσρμόμ ςχμ λεσκξκσςςάοχμ ποέπει 

μα είμαι 100 και ςξ άθοξιρμα ςξσ απϊλσςξσ αοιθμξϋ ςχμ τσριξλξγικόμ σπξπληθσρμόμ ςχμ 

λεσκξκσςςάοχμ μα ιρξϋςαι με ςξμ απϊλσςξ αοιθμϊ ςχμ λεσκόμ.  

VI. Ξ σπξλξγιρμϊπ ςξσ διατξοικξϋ ςϋπξσ ςχμ λεσκόμ αιμξρταιοίχμ θα ποέπει μα γίμεςαι με 

άμερη αμίυμεσρη και η μέςοηρη ςχμ λεσκόμ αιμξρταιοίχμ μα γίμεςαι ρε διατξοεςικϊ 

θάλαμξ απϊ ςημ μέςοηρη ςχμ εοσθοόμ. 

VII. ξ πξρξρςϊ % και ξ απϊλσςξπ αοιθμϊπ ςχμ εμπσοήμχμ εοσθοόμ μα δίμεςαι ασςϊμαςα ρε 

κάθε γεμική αίμαςξπ με άμερη μέςοηρη, υχοίπ σπξλξγιρςικέπ μεθϊδξσπ, και υχοίπ μα 

απαιςείςαι επαμάληφη ςξσ δείγμαςξπ, και μα διξοθόμεςαι ασςϊμαςα ξ αοιθμϊπ ςχμ λεσκόμ 

αιμξρταιοίχμ. Ζ μέςοηρη ςχμ εμπϋοημχμ  εοσθοόμ κσςςάοχμ μα μημ επηοεάζει δσρμεμόπ 

ςημ ςαυϋςηςα ςξσ αμαλσςή (μα απξδεικμϋεςαι).  

VIII. Ζ παοξυή επιπλέξμ παοαμέςοχμ θα ανιξλξγηθεί θεςικά.  

 

4. ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα ποξρδιξοίζει ςα δικςσξεοσθοξκϋςςαοα (ΔΔΙ) ρε απϊλσςξ αοιθμϊ και 

πξρξρςϊ %. Δπιπλέξμ, μα διαθέςει ςιπ κάςχθι παοαμέςοξσπ διαγμχρςικήπ ρημαρίαπ: 

 

I.  ξμ διατξοικϊ ςϋπξ ςχμ δικςσξεοσθοξκσςςάοχμ (σπξπληθσρμξί ςχμ ΔΔΙ) αμάλξγα με ςξ βαθμϊ 

ςηπ αχοϊςηςαπ ςξσπ, ρε πξρξρςϊ %.  

II.  ξμ δείκςη χοίμαμρηπ, ξ ξπξίξπ ατξοά ςξ κλάρμα ςχμ αόοχμ ΔΔΙ.  

III.  ξμ δείκςη αιμξρταιοιμξπξίηρηπ ςχμ ΔΔΙ.  
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IV. Ζ μέςοηρη ςχμ ΔΔΙ και ςχμ παοαμέςοχμ ςξσπ μα γίμεςαι άμερα και ασςϊμαςα απϊ ςξ τιαλίδιξ ςηπ 

γεμικήπ αίμαςξπ υχοίπ μα ποξηγείςαι κάπξια υειοξκίμηςη επενεογαρία απϊ ςξμ υειοιρςή. Μα 

επιρσμάπςεςαι βιβλιξγοατία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ΔΔΙ.  

 

5. ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα δϋμαςαι μα ποξρδιξοίρει άμερα και ασςϊμαςα βιξλξγικά σγοά 

(εγκεταλξμχςιαίξ, αρκιςικϊ, πλεσοιςικϊ, αοθοικϊ κ.α.), για ςα ξπξία μα διαθέςει αμςίρςξιυα controls. Μα 

καςαςεθεί ρυεςική βιβλιξγοατία και πιρςξπξίηρη CE.  

 

6. Ξι καςαμξμέπ ςχμ κσςςάοχμ (λεσκά αιμξρταίοια και ξι σπξπληθσρμξί ςξσπ, εοσθοά αιμξρταίοια, 

αιμξπεςάλια, ΔΔΙ και εμπϋοημα εοσθοά) μα εμταμίζξμςαι ρε ξθϊμη έγυοχμα και μα εκςσπόμξμςαι ρε 

μξοτέπ μετελξγοαμμάςχμ και ιρςξγοαμμάςχμ, παοέυξμςαπ αρταλείπ και υοήριμεπ διαγμχρςικέπ 

πληοξτξοίεπ.  

 

7. ξ εϋοξπ μέςοηρηπ ςχμ κσςςάοχμ (γοαμμικϊςηςα) μα είμαι ςξ μεγαλϋςεοξ δσμαςϊμ. Διδικά για ςα λεσκά 

αιμξρταίοια μα είμαι ςξσλάυιρςξμ 400x103 κϋςςαοα/μl δείγμαςξπ και για ςα αιμξπεςάλια ςξσλάυιρςξμ 

4.000x103 κϋςςαοα/μl δείγμαςξπ.  

 

8. Μα έυει δσξ δσμαςϊςηςεπ δειγμαςξληφίαπ, ϊπξσ ςξ έμα ρϋρςημα μα λειςξσογεί υειοξκίμηςα(κλειρςξϋ και 

αμξιυςξϋ ςϋπξσ) και ςξ άλλξ ρϋρςημα δειγμαςξληφίαπ μα λειςξσογεί ασςϊμαςα, με ρσμευξϋπ τϊοςχρηπ 

δειγμαςξλήπςη 100 θέρεχμ.  

ξ ασςϊμαςξ ρϋρςημα μα υοηριμξπξιεί κλειρςά ρχλημάοια, ϊλχμ ςχμ εςαιοειόμ και μα έυει ςημ δσμαςϊςηςα 

μα διαβάζει ςα κχδικξπξιημέμα ρςξιυεία ςξσ αρθεμή απϊ ςξ τιαλίδιξ (bar code), καθόπ επίρηπ και μα 

εναρταλίζει ςημ ακοιβή επάοκεια αίμαςξπ για ςημ διεναγχγή ςηπ γεμικήπ αίμαςξπ.  

Ιαι ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ δειγμαςξληφίαπ, ςα ακοξτϋρια μα καθαοίζξμςαι ασςϊμαςα  

Οοιμ απϊ ςημ αμαοοϊτηρη απϊ ςξμ ασςϊμαςξ δειγμαςξλήπςη μα ποξηγείςαι αμάδεσρη, η ξπξία μα ρσμτχμεί 

με ςα επιρςημξμικά ποϊςσπα και μα μιμείςαι ςημ κίμηρη ςξσ υεοιξϋ, ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθξϋμ 

αλλξιόρειπ κσςςάοχμ ρςξ ποξπ αμάλσρη δείγμα.  

 

9. Ιαι ρςα δσξ ρσρςήμαςα δειγμαςξληφίαπ (δειγμαςξλήπςηπ και αμξικςϊ ρϋρςημα), η ςαυϋςηςα αμάλσρηπ 

ςχμ δειγμάςχμ μα είμαι 180 δείγμαςα CBC+DIFF αμά όοα. Μα καςαςεθεί βεβαίχρη απϊ ςημ καςαρκεσάρςοια 

εςαιοεία. 

 

10.ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα έυει ρϋρςημα ποξειδξπξίηρηπ ςξσ υειοιρςή για ςιπ ρςάθμεπ ςχμ 

αμςιδοαρςηοίχμ καθόπ και π  διαυείοιρηπ ςχμ αμςιδοαρςηοίχμ και ςχμ απξβλήςχμ.  

 

11. Ρςξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα, ϊλεπ ξι λειςξσογίεπ, ςξ λξγιρμικϊ και ςα μημϋμαςα για ςημ ξοθή λειςξσογία 

ή ςα ρτάλμαςα θα ποέπει μα είμαι ρςα ελλημικά.  

 

12.Μα διαθέςει επιπλέξμ ςξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα έγυοχμη ξθϊμη ποξβξλήπ ςχμ απξςελερμάςχμ. Μα 

διαθέςει εκςσπχςή για εκςϋπχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ρε Α4 υαοςί με δσμαςϊςηςα και έγυοχμηπ εκςϋπχρηπ.  
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13. Ζ ποξρτέοξσρα εςαιοεία, μα διαθέςει πλήοεπ ςμήμα service ρςημ Ιοήςη και απξδεδειγμέμη εμπειοία 

ρςξσπ ασςϊμαςξσπ αιμαςξλξγικξϋπ αμαλσςέπ. Οοξπ απϊδεινη ςξσ ιρυσοιρμξϋ, ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι 

μα καςαθέρει καςάρςαρη εγκαςερςημέμχμ αμαλσςόμ ρε δημϊρια μξρξκξμεία ρςα ξπξία έυει αμαλάβει ςη 

ρσμςήοηρή ςξσπ. Ρςημ εμ λϊγχ ποϊςαρη η ποξμηθεϋςοια εςαιοεία θα ποέπει μα διαθέςει ρϋρςημα 

παοακξλξϋθηρηπ ςηπ πξοείαπ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ρσρςήμαςξπ, ρε καθημεοιμή βάρη και ασςξμαςξπξιημέμα. 

 

14. Ζ καςαρκεσάρςοια εςαιοεία ςξσ ποξμηθεσϊμεμξσ ρσρςήμαςξπ μα παοέυει ποϊςσπξ παοαρκεϋαρμα 

ελέγυξσ (control) για ϊλεπ αμεναιοέςχπ ςιπ παοαμέςοξσπ για ςξμ ερχςεοικϊ πξιξςικϊ έλεγυξ ςξσ αμαλσςή 

και ποϊςσπξ αίμα οϋθμιρηπ ςξσ (calibrator) για ϊλεπ ςιπ άμερα μεςοξϋμεμεπ παοαμέςοξσπ.  

 

15. ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα διαθέςει ρϋρςημα ασςϊμαςξσ καθαοιρμξϋ καςά ςημ έμαονη και ςξμ 

ςεομαςιρμϊ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ. Δπιποξρθέςχπ, μα διαθέςει και ρϋρςημα ασςϊμαςηπ και μηυαμικήπ οϋθμιρηπ 

ϊλχμ ςχμ άμερα μεςοξϋμεμχμ παοαμέςοχμ (calibration).  

 

16. Ξ απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ςϊρξ για ςημ εκκίμηρη ϊρξ και για ςξμ ςεομαςιρμϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ μα μημ 

σπεοβαίμει ςα 20 λεπςά για κάθε μια απϊ ςιπ διαδικαρίεπ. Μα καςαςεθεί βεβαίχρη απϊ ςημ καςαρκεσάρςοια 

εςαιοεία.  

 

17. ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα έυει ςημ δσμαςϊςηςα ασςϊμαςηπ επενεογαρίαπ ϊλχμ ςχμ ρυεςιζϊμεμχμ με 

ςξ δείγμα πληοξτξοιόμ (αιμαςξλξγικέπ παοάμεςοξι, δημξγοατικά ρςξιυεία, κλιμικέπ πληοξτξοίεπ) για ςη 

διαυείοιρη και ανιξλϊγηρη κλιμικόμ πεοιπςόρεχμ. 

 

18.ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα διαθέςει ποξγοάμμαςα ερχςεοικξϋ ελέγυξσ πξιϊςηςαπ, ςα ξπξία θα 

απξςελξϋμ μέοξπ ςξσ βαρικξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ, ϊπξσ με ςημ υοήρη ςχμ δειγμάςχμ οξσςίμαπ ςχμ αρθεμόμ 

και με ςημ υοήρη ςχμ παοαρκεσαρμάςχμ ελέγυξσ (controls) ςηπ καςαρκεσάρςοιαπ εςαιοίαπ, θα 

ποαγμαςξπξιείςαι ξ έλεγυξπ ςηπ ξοθήπ λειςξσογίαπ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ. Δπιπλέξμ,ξ ποξμηθεσςήπ 

σπξυοεξϋςαι μα εμςάνει με δικά ςξσ ένξδα  ςξ εογαρςήοιξ ρε ρϋρςημα ενχςεοικξϋ ελέγυξσ πξιϊςηςαπ 

ςξσλάυιρςξμ 6 τξοέπ ςξ υοϊμξ απϊ πιρςξπξιημέμξ εθμικϊ ή εσοχπαικϊ  τξοέα..  

 

19.ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα διαθέςει ερχςεοικϊ ρϋρςημα αουειξθέςηρηπ ςχμ δειγμάςχμ για 50.000 

δείγμαςα με ϊλα ςξσπ ςα ρςξιυεία (μετελξγοάμμαςα, ιρςξγοάμμαςα, κλπ.).  

 

20.ξ ρϋρςημα θα ποέπει μα διαθέςει ερχςεοικϊ καςαμεςοηςή ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ενεςάρεχμ πξσ 

εκςελέρςηκαμ και ξ ξπξίξπ μα μημ επιδέυεςαι ξπξιξσδήπξςε είδξσπ παοέμβαρη ,μα είμαι ϊμχπ ποξρβάριμξπ 

για έλεγυξ απϊ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ εογαρςηοίξσ ή άλλεπ σπηοερίεπ ςξσ μξρξκξμείξσ. 

 

21. Μα ποξρτεοθεί ασςϊμαςη ρσρκεσή επίρςοχρηπ και υοόρηπ παοαρκεσαρμάςχμ πεοιτεοικξϋ αίμαςξπ, η 

ξπξία μα δϋμαςαι μα ρσμδεθεί απεσθείαπ με ςξ ποξρτεοϊμεμξ αιμαςξλξγικϊ ρϋρςημα, με ςα παοακάςχ 

υαοακςηοιρςικά:  
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 Μα ποαγμαςξπξιεί επίρςοχρη πλακιδίχμ πεοιτεοικξϋ αίμαςξπ και επιλξγή ςοϊπξσ υοόρηπ ασςόμ 

(μξμή υοόρη ή διπλή υοόρη).  

 Μα διαθέςει ασςϊμαςξ επιλξγέα οϋθμιρηπ ςξσ πάυξσπ, ςηπ ςαυϋςηςαπ αλλά και ςηπ γχμίαπ 

επίρςοχρηπ αμάλξγα με ςξ αοιθμηςικϊ απξςέλερμα ςξσ αιμαςξκοίςη.  

 Ζ μεςατξοά ςχμ δεδξμέμχμ ςηπ γεμικήπ αίμαςξπ μα ποαγμαςξπξιείςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ 

αιμαςξλξγικϊ ρϋρςημα.  

 Ζ επιλξγή ςχμ δειγμάςχμ για ρςοόρη και υοόρη πλακιδίχμ μα γίμεςαι ασςϊμαςα απϊ αμςίρςξιυξ 

λξγιρμικϊ πξσ θα ποξρτεοθεί μαζί με ςξ ρϋρςημα. α κοιςήοια επιλξγήπ μα καθξοίζξμςαι απϊ ςξ 

εογαρςήοιξ.                                                                                                      Ξ υειοιρςήπ μα έυει 

ςη δσμαςϊςηςα μα ςοξπξπξιεί ςιπ αοαιόρειπ ςχμ υοόρεχμ .  

 Ζ ϊλη διαδικαρία επίρςοχρηπ και υοόρηπ μα είμαι πλήοχπ ασςξμαςξπξιημέμη, υχοίπ μα απαιςξϋμςαι 

υειοξκίμηςεπ διαδικαρίεπ απϊ ςξμ υειοιρςή και ςξ πλακίδιξ πξσ ποξκϋπςει μα είμαι έςξιμξ ποξπ 

μικοξρκϊπηρη.  

 Ρςημ ςευμική ποξρτξοά μα καςαςεθξϋμ αμαλσςικξί πίμακεπ απαιςξϋμεμχμ αμαλχρίμχμ και 

καςαμαλόρεχμ. Ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά μα καςαςεθεί ςξ κϊρςξπ αμά πλακίδιξ (ρςξ κϊρςξπ αμά 

πλακίδιξ μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ϊλα ςα επιμέοξσπ κϊρςη λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ).  

 Ξ εκςιμόμεμξπ αοιθμϊπ πλακιδίχμ εςηρίχπ είμαι 15.000.  

 

22. Μα ποξρτεοθεί ετεδοικϊπ ασςϊμαςξπ αιμαςξλξγικϊπ αμαλσςήπ πλήοξσπ αμάλσρηπ λεσκξκσςςαοικξϋ 

ςϋπξσ και δσμαςϊςηςα μέςοηρηπ εμπσοήμχμ εοσθοόμ και δικςσξεοσθοξκσςςάοχμ ςηπ ίδιαπ 

καςαρκεσάρςοιαπ εςαιοείαπ, με ασςϊμαςξ  δειγμαςξλήπςη 50 θέρεχμ ρσμευξϋπ τϊοςχρηπ.  Ξ αμαλσςήπ 

ασςϊπ για λϊγξσπ πξιϊςηςαπ , ξμαλήπ οξήπ ςηπ εογαρίαπ , επαοκξϋπ και απξδξςικήπ εκπαίδεσρηπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ , επάοκειαπ ρε πεοίπςχρη βλαβόμ  ρσμβαςϊςηςαπ απξςελερμάςχμ και απϊδξρηπ εσθσμόμ, 

ποέπει μα είμαι ςξσ ίδιξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ και μα υοηριμξπξιεί ςα ίδια αμςιδοαρςήοια με ςξμ 

ποξρτεοϊμεμξ αιμαςξλξγικϊ αμαλσςή  οξσςίμαπ. 

 

23.Εηςείςαι επιποϊρθεςα η ϋπαονη ρσμξδεσςικξϋ λξγιρμικξϋ ςχμ αμαλσςόμ, με ςημ αμςίρςξιυη σλικξςευμική 

σπξδξμή, ςξ ξπξίξ εγκαθίρςαςαι ρε κεμςοικξϋπ ρςαθμξϋπ αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εογαρςηοίξσ για ςημ 

ανιξπξίηρη ϊλχμ ςχμ ρυεςιζϊμεμχμ με ςξ δείγμα πληοξτξοιόμ (αιμαςξλξγικέπ παοάμεςοξι, δημξγοατικά 

ρςξιυεία, κλιμικέπ πληοξτξοίεπ) βάρει καμϊμχμ, με ρκξπϊ ςημ παοαγχγή ρυξλίχμ (για πεοαιςέοχ έλεγυξ 

π.υ. επιπλέξμ αιμαςξλξγικόμ παοαμέςοχμ ή έγκοιρη για εναγχγή απξςελέρμαςξπ) ή και ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη ασςϊμαςηπ επαμάληφηπ μιαπ μέςοηρηπ ή ασςϊμαςηπ μέςοηρηπ επιπλέξμ παοαμέςοξσ 

(reflextesting). 

 

24. Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι η ρϋμςανη τϋλλξσ ρσμμϊοτχρηπ. Ρςξ τϋλλξ ρσμμϊοτχρηπ θα 

απαμςόμςαι μια ποξπ μια ξι ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ ςεθεί. Ηα αματέοεςαι αμ εκπληοόμεςαι η 

ποξδιαγοατή, ςξ βαθμϊ ρςξμ ξπξίξ εκπληοόμεςαι ή αμ δεμ εκπληοόμεςαι. Οοξπ απϊδεινη δε ςχμ 

ιρυσοιρμόμ ασςόμ, θα ποέπει μα γίμξμςαι παοαπξμπέπ ρε απξρπάρμαςα απϊ Operator Manual και Service 

Manual, ρε prospectus ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ρσρςήμαςξπ πξσ θα ποξέουξμςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςικϊ ξίκξ 
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(και ϊυι πλημμελόπ μεςατοαρμέμα τσλλάδια) καθόπ επίρηπ και ρε επιρςημξμικέπ εκδϊρειπ και λξιπά 

επιρςημξμικά έμςσπα πξσ θα ποξέουξμςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςικϊ ξίκξ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 

25.Ξι ποξμηθεσςέπ σπξυοεξϋμςαι , ϊςαμ ςξσπ ζηςηθεί , μα ποξβαίμξσμ ρε επίδεινη ςχμ δσμαςξςήςχμ ςξσ 

ποξρτεοϊμεμξσ ρσρςήμαςξπ με ρκξπϊ ςημ εκςίμηρη ρςημ ποάνη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςξσ ,ςηπ απϊδξρηπ ςξσ, ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ςηπ τιλικϊςηςαπ ςξσ χπ ποξπ ςξμ υειοιρςή και εμ γέμει ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ, καθόπ 

επίρηπ και ςημ διακοίβχρη ςηπ ποαγμαςικήπ αμςαπϊκοιρηπ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ξογάμξσ ρε ρυέρη με ςιπ 

ςεθείρεπ απϊ ςημ διακήοσνη ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ μία ποξπ μία. 

 

 

Β. ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΑΣΞΛΑΞΣ ΑΘΛΑΞΚΞΓΘΙΞΣ ΑΜΑΚΣΖ ΑΘΛΞΔΞΡΘΑΡ 

 

1. Ζ αουή λειςξσογίαπ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ αμαλσςή μα ρςηοίζεςαι ρε διεθμόπ αμαγμχοιρμέμεπ μεθϊδξσπ 

μέςοηρηπ. ξ ποξρτεοϊμεμξ μηυάμημα μα είμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ, και μα δϋμαςαι μα αμαλϋει ςα 

έμμξοτα ρςξιυεία ςξσ αίμαςξπ ρε απϊλσςξ αοιθμϊ και πξρξρςϊ, ρϋμτχμα πάμςα με ςιπ ςελεσςαίεπ ενελίνειπ 

και απαιςήρειπ, ξι ξπξίεπ εμαομξμίζξμςαι με ςη διεθμή βιβλιξγοατία και ποακςική.  

 

2. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα αμαλϋει ξλικϊ τλεβικϊ αίμα, και ξ απαιςξϋμεμξπ ϊγκξπ μα μημ νεπεομά 

ςα 25 μl ρε ϊλξσπ ςξσπ ςοϊπξσπ δειγμαςξληφίαπ. Όλεπ ξι παοάμεςοξι πξσ δίμξμςαι μα αμιυμεϋξμςαι 

απεσθείαπ απϊ ςξ τιαλίδιξ ςηπ γεμικήπ αίμαςξπ, υχοίπ μα απαιςξϋμςαι πεοαιςέοχ διαδικαρίεπ απϊ ςξμ 

υειοιρςή ϊπχπ αοαιόρειπ.  Μα έυει επίρηπ ςημ δσμαςϊςηςα μα κάμει πλήοη αμάλσρη ςοιυξειδικξϋ αίμαςξπ ή 

μα μεςοά ασςϊμαςα απϊ τιαλίδια με αμσφχμέμξ πσθμέμα για παιδιαςοικά δείγμαςα. 

 

3.Μα δίμει ανιϊπιρςα απξςελέρμαςα ρςιπ παοακάςχ παοαμέςοξσπ διαγμχρςικήπ ρημαρίαπ (reportable), ςϊρξ 

ρςα τσριξλξγικά ϊρξ και ρςα παθξλξγικά δείγμαςα:   

Αοιθμϊπ Κεσκόμ αιμξρταιοίχμ, Αοιθμϊπ Δοσθοόμ αιμξρταιοίχμ, Αιμαςξκοίςηπ, Αιμξρταιοίμη, MCH, MCV, 

MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV,PCT, MicroR, MacroR. 

Απϊλσςξπ αοιθμϊπ και πξρξρςϊ % ςχμ σπξπληθσρμόμ ςξσ λεσκξκσςςαοικξϋ διατξοικξϋ ςϋπξσ, δηλαδή ςχμ 

ξσδεςεοξτίλχμ, ςχμ λεμτξκσςςάοχμ, ςχμ μξμξκσςςάοχμ, ςχμ ηχριμξτίλχμ και ςχμ βαρεξτίλχμ. 

Απϊλσςξπ αοιθμϊπ και πξρξρςϊ % ςξσ αθοξίρμαςξπ ςχμ αόοχμ κσςςάοχμ ςηπ κξκκιόδξσπ ρειοάπ 

(μεςαμσελξκϋςςαοα, μσελξκϋςςαοα, ποξμσελξκϋςςαοα) για ςη διάγμχρη και παοακξλξϋθηρη αοοόρςχμ με 

λξιμόνειπ, μσελξωπεοπλαρςικά ρϋμδοξμα, και λξιπά αιμαςξλξγικά μξρήμαςα.  

Μα γίμεςαι υοήρη ακςίμχμ laser, για ςημ αμίυμεσρη ςχμ λεσκόμ αιμξρταιοίχμ και ςξμ πξρξςικϊ 

ποξρδιξοιρμϊ ςχμ κσςςάοχμ ςξσ διατξοικξϋ λεσκξκσςςαοικξϋ ςϋπξσ.  

ξ άθοξιρμα ςξσ πξρξρςξϋ ςχμ σπξπληθσρμόμ ςχμ λεσκξκσςςάοχμ (λεμτξκϋςςαοα, ξσδεςεοϊτιλα, 

βαρεϊτιλα, ηχριμϊτιλα, μξμξκϋςςαοα) ποέπει μα είμαι 100 και ςξ άθοξιρμα ςξσ απϊλσςξσ αοιθμξϋ ςχμ 

αμχςέοχ σπξπληθσρμόμ ςχμ λεσκξκσςςάοχμ μα ιρξϋςαι με ςξμ απϊλσςξ αοιθμϊ ςχμ λεσκόμ.  

Ξ σπξλξγιρμϊπ ςξσ διατξοικξϋ ςϋπξσ ςχμ λεσκόμ αιμξρταιοίχμ θα ποέπει μα γίμεςαι με άμερη αμίυμεσρη 

και η μέςοηρη ςχμ λεσκόμ αιμξρταιοίχμ μα γίμεςαι ρε διατξοεςικϊ θάλαμξ απϊ ςημ μέςοηρη ςχμ εοσθοόμ. 

Ζ παοξυή επιπλέξμ παοαμέςοχμ θα ανιξλξγηθεί θεςικά.  
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4. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα διαθέςει σφηλή διακοιςική ικαμϊςηςα ρςημ μέςοηρη ςχμ WBC ακϊμα και 

ρε ιδιαίςεοα υαμηλέπ ρσγκεμςοόρειπ κσςςάοχμ με ακοίβεια εμςϊπ +/- 3%. Μα καςαςεθξϋμ ςα ρυεςικά 

πιρςξπξιηςικά. 

 

5. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα έυει ςημ δσμαςϊςηςα μα ποξρδιξοίζει ςα δικςσξεοσθοξκϋςςαοα (ΔΔΙ) ρε 

απϊλσςξ αοιθμϊ και πξρξρςϊ %. Δπιπλέξμ μα διαθέςει ςιπ κάςχθι παοαμέςοξσπ διαγμχρςικήπ ρημαρίαπ 

(reportable): 

i. ξμ διατξοικϊ ςϋπξ ςχμ δικςσξεοσθοξκσςςάοχμ (σπξπληθσρμξί ςχμ ΔΔΙ)  αμάλξγα με ςξ 

βαθμϊ ςηπ αχοϊςηςαπ ςξσπ, ρε πξρξρςϊ %.  

ii. ξμ δείκςη χοίμαμρηπ, ξ ξπξίξπ ατξοά ςξ κλάρμα ςχμ αόοχμ ΔΔΙ.  

iii. ξμ δείκςη αιμξρταιοιμξπξίηρηπ ςχμ ΔΔΙ.  

Ζ μέςοηρη ςχμ ΔΔΙ και ςχμ παοαμέςοχμ ςξσπ μα γίμεςαι άμερα και ασςϊμαςα απϊ ςξ τιαλίδιξ ςηπ γεμικήπ 

αίμαςξπ, υχοίπ μα ποξηγείςαι κάπξια υειοξκίμηςη επενεογαρία απϊ ςξμ υειοιρςή. 

6. Ξι καςαμξμέπ ςχμ κσςςάοχμ (λεσκά αιμξρταίοια και ξι σπξπληθσρμξί ςξσπ, εοσθοά αιμξρταίοια, 

αιμξπεςάλια, ΔΔΙ) μα εμταμίζξμςαι ρε ρςημ ξθϊμη έγυοχμα και μα εκςσπόμξμςαι ρε μξοτέπ 

μετελξγοαμμάςχμ και ιρςξγοαμμάςχμ, παοέυξμςαπ αρταλείπ και υοήριμεπ διαγμχρςικέπ πληοξτξοίεπ.  

 

7. Μα έυει δσξ δσμαςϊςηςεπ δειγμαςξληφίαπ, ϊπξσ ςξ έμα ρϋρςημα μα λειςξσογεί υειοξκίμηςα (κλειρςξϋ και 

αμξιυςξϋ ςϋπξσ) και ςξ άλλξ ρϋρςημα δειγμαςξληφίαπ μα λειςξσογεί ασςϊμαςα, με ρσμευξϋπ τϊοςχρηπ 

δειγμαςξλήπςη 20 θέρεχμ.  

ξ ασςϊμαςξ ρϋρςημα μα υοηριμξπξιεί κλειρςά ρχλημάοια ϊλχμ ςχμ εςαιοειόμ, καθόπ και ρχλημάοια με 

αμσφχμέμξ πάςξ ,και μα διαβάζει ςα κχδικξπξιημέμα ρςξιυεία ςξσ αρθεμή απϊ ςξ τιαλίδιξ (barcode 

reader), καθόπ επίρηπ και μα εναρταλίζει ςημ ακοιβή επάοκεια αίμαςξπ για ςημ διεναγχγή ςηπ γεμικήπ 

αίμαςξπ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ δειγμαςξληφίαπ, ςξ ακοξτϋριξ μα καθαοίζεςαι ασςϊμαςα.  

Οοιμ απϊ ςημ αμαοοϊτηρη απϊ ςξμ ασςϊμαςξ δειγμαςξλήπςη μα ποξηγείςαι αμάδεσρη, η ξπξία μα ρσμτχμεί 

με ςα επιρςημξμικά ποϊςσπα και μα μιμείςαι ςημ κίμηρη ςξσ υεοιξϋ, ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθξϋμ 

αλλξιόρειπ κσςςάοχμ, ρςξ ποξπ αμάλσρη δείγμα. 

 

8. Ρε ϊλα ςα ρσρςήμαςα δειγμαςξληφίαπ, η ςαυϋςηςα αμάλσρηπ μα είμαι 70δείγμαςα CBC+DIFFαμά όοα.  

 

9. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα έυει ρϋρςημα ποξειδξπξίηρηπ ςξσ υειοιρςή για ςιπ ρςάθμεπ ςχμ 

αμςιδοαρςηοίχμ. Μα διαθέςει ρϋρςημα διαυείοιρηπ ςχμ αμςιδοαρςηοίχμ. 

 

10.Ρςξμ σπϊ ποξμήθεια αμαλσςή, ϊλεπ ξι λειςξσογίεπ, ςξ λξγιρμικϊ και ςα μημϋμαςα για ςημ ξοθή 

λειςξσογία ή ςα ρτάλμαςα θα ποέπει μα είμαι ρςα ελλημικά. 
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11. Μα διαθέςει επιπλέξμ ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ εμρχμαςχμέμη μξμάδα επενεογαρίαπ πληοξτξοιόμ 

(IPU) και έγυοχμη ξθϊμη ατήπ για ποξβξλή ςχμ απξςελερμάςχμ. Μα διαθέςει εκςσπχςή για εκςϋπχρη ςχμ 

απξςελερμάςχμ ρε Α4 υαοςί με δσμαςϊςηςα και έγυοχμηπ εκςϋπχρηπ.  

 

12. Ζ ποξρτέοξσρα εςαιοεία μα διαθέςει πλήοεπ ςμήμα service και απξδεδειγμέμη εμπειοία ρςξσπ 

ασςϊμαςξσπ αιμαςξλξγικξϋπ αμαλσςέπ.  

Δπιπλέξμ, θα ποέπει απϊ ςημ ποξμηθεϋςοια εςαιοεία μα καςαςεθεί ποϊςαρη κάλσφηπ ςξσ service για ςξ 

εογαρςήοιξ. Ρςημ εμ λϊγχ ποϊςαρη, η ποξμηθεϋςοια εςαιοεία θα ποέπει μα διαθέςει ρϋρςημα 

παοακξλξϋθηρηπ ςηπ πξοείαπ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ξογάμξσ, ρε καθημεοιμή βάρη και ασςξμαςξπξιημέμα. 

 

13. Ζ καςαρκεσάρςοια εςαιοεία ςξσ ποξμηθεσϊμεμξσ αμαλσςή μα παοέυει ποϊςσπξ παοαρκεϋαρμα ελέγυξσ 

(control) για ϊλεπ αμεναιοέςχπ ςιπ παοαμέςοξσπ, για ςξμ ερχςεοικϊ πξιξςικϊ έλεγυξ ςξσ αμαλσςή, και 

ποϊςσπξ αίμα οϋθμιρηπ ςξσ (calibrator) για ϊλεπ ςιπ άμερα μεςοξϋμεμεπ παοαμέςοξσπ. 

 

14. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα διαθέςει ρϋρςημα ασςϊμαςξσ καθαοιρμξϋ καςά ςημ έμαονη ςηπ 

λειςξσογίαπ ςξσ. Δπιποξρθέςχπ, μα διαθέςει ρϋρςημα οϋθμιρηπ ϊλχμ ςχμ άμερα μεςοξϋμεμχμ παοαμέςοχμ 

(calibration). 

 

15. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα έυει ςημ δσμαςϊςηςα ασςϊμαςηπ ανιξλϊγηρηπ ϊλχμ ςχμ ρυεςιζϊμεμχμ με 

ςξ δείγμα πληοξτξοιόμ (αιμαςξλξγικέπ παοάμεςοξι, δημξγοατικά ρςξιυεία, κλιμικέπ πληοξτξοίεπ) βάρη 

καμϊμχμ, με ρκξπϊ ςη παοαγχγή ρυξλίχμ (για πεοαιςέοχ έλεγυξ πυ. επιπλέξμ αιμαςξλξγικόμ παοαμέςοχμ 

ή έγκοιρη για εναγχγή απξςελέρμαςξπ).  

 

16. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα διαθέςει ποξγοάμμαςα ερχςεοικξϋ ελέγυξσ πξιϊςηςαπ, ςα ξπξία θα 

απξςελξϋμ μέοξπ ςξσ βαρικξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ ςξσ ξογάμξσ, ϊπξσ με ςημ υοήρη ςχμ δειγμάςχμ οξσςίμαπ 

ςχμ αρθεμόμ και με ςημ υοήρη ςχμ παοαρκεσαρμάςχμ ελέγυξσ (controls) ςηπ καςαρκεσάρςοιαπ εςαιοίαπ, θα 

γίμεςαι ξ έλεγυξπ ςηπ ξοθήπ λειςξσογίαπ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ. Δπιπλέξμ, ςξ εογαρςήοιξ απαοαίςηςα μα 

εμςαυθεί απϊ ςημ ποξρτέοξσρα εςαιοεία ρε ρϋρςημα ενχςεοικξϋ ελέγυξσ πξιϊςηςαπ.  

 

17. Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαλσςήπ μα διαθέςει ερχςεοικϊ ρϋρςημα αουειξθέςηρηπ ςχμ δειγμάςχμ για 100.000 

δείγμαςα με ϊλα ςξσπ ςα ρςξιυεία (μετελξγοάμμαςα, ιρςξγοάμμαςα, κλπ.). 

 

18. Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι η ρϋμςανη τϋλλξσ ρσμμϊοτχρηπ. Ρςξ τϋλλξ ρσμμϊοτχρηπ θα 

απαμςόμςαι μια ποξπ μια ξι ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ ςεθεί. Ηα αματέοεςαι αμ εκπληοόμεςαι η 

ποξδιαγοατή, ςξ βαθμϊ ρςξμ ξπξίξ εκπληοόμεςαι ή αμ δεμ εκπληοόμεςαι. Οοξπ απϊδεινη δε ςχμ 

ιρυσοιρμόμ ασςόμ, θα ποέπει μα γίμξμςαι παοαπξμπέπ ρε απξρπάρμαςα απϊ Operators Manual και Service 

Manual, ρε prospectus ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ξογάμξσ πξσ θα ποξέουξμςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςικϊ ξίκξ (και 

ϊυι πλημμελόπ μεςατοαρμέμα τσλλάδια), καθόπ επίρηπ και ρε επιρςημξμικέπ εκδϊρειπ και λξιπά 

επιρςημξμικά έμςσπα πξσ θα ποξέουξμςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςικϊ ξίκξ ςξσ μηυαμήμαςξπ. 
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19. Ζ ποξμηθεϋςοια εςαιοεία μα αμαλάβει ςη ρϋμδερη με ςξ πληοξτξοιακϊ ρϋρςημα ςηπ Αιμξδξρίαπ 

 

20.Ξ εκςιμόμεμξπ αοιθμϊπ Γεμικόμ Αίμαςξπ εςηρίχπ είμαι 11.500. 

 

ΞΛΑΔΑ Β. 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΑΘΛΑΞΚΞΓΘΙΖΡ ΔΝΔΑΡΖΡ ΑΥΣΖΑΡ ΙΑΗΘΕΖΡΖΡ ΔΠΣΗΠΩΜ (.Ι.Δ) ΑΟΞ 
ΡΩΚΖΜΑΠΘΞ ΛΔ ΑΜΘΟΖΙΘΙΞ EDTA (ΡΩΚΖΜΑΠΘΞ ΓΔΜΘΙΖΡ ΑΘΛΑΞΡ) ΛΔΑ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 
ΑΣΞΛΑΞΣ ΑΜΑΚΣΖ .Ι.Δ. 
 

1. Ξ ασςϊμαςξπ αμαλσςήπ μα είμαι καιμξϋογιξπ, αμεςαυείοιρςξπ και ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ. 

Ζ παοξυή ίδιξσ ετεδοικξϋ αμαλσςή θεχοείςαι αμαγκαία για ςιπ αμάγκεπ ςξσ Δογαρςηοίξσ. 

 

2. Ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ ΙΔ 1ηπ όοαπ μα γίμεςαι απϊ έμα και ςξ ασςϊ ρχλημάοιξ γεμικήπ αίμαςξπ 

(αμςιπηκςικϊ EDTA), όρςε μα μημ απαιςείςαι επιπλέξμ δειγμαςξληφία ρε ξπξιξδήπξςε ειδικϊ ρχλημάοιξ. 

Δσμξεί αιμξληφίεπ απϊ παιδιά, αρθεμείπ με δϋρκξλεπ τλέβεπ, αρθεμείπ ρςη Λ.Δ.Η. κ.λπ.   ϊπξσ είμαι 

αδϋμαςη η λήφη βιξλξγικξϋ δείγμαςξπ μεγάλξσ ϊγκξσ (πξλλαπλά ρχλημάοια). 

 

3.α απξςελέρμαςα μα είμαι ρε πλήοη εσθσγοάμμιρη με ςημ μέθξδξ αματξοάπ Westergreen.Ζ αμάλσρη μα 

ανιξλξγεί ϊλα ςα ρςάδια ςηπ αμςίδοαρηπ καθίζηρηπ ϊπχπ ακοιβόπ και η μέθξδξπ αματξοάπ Westergreen 

(ρυημαςιρμϊπ Rouleaux, καθίζηρη, «πακεςάοιρμα» εοσθοξκσςςάοχμ  και ϊυι μια απλή ρσγκϊλληρη). 

Ιαςάθερη ρυεςικήπ βιβλιξγοατίαπ είμαι απαοαίςηςη για ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ποξρτξοάπ. 

 

4. Ηα ποέπει μα είμαι πλήοχπ ασςξμαςξπξιημέμξ, με εμρχμαςχμέμξ ρϋρςημα αμάδεσρηπ όρςε μα 

εναρταλίζεςαι ςαυϋςηςα και εσκξλία ρςημ υοήρη ατεμϊπ, και ρςαθεοέπ ρσμθήκεπ εκςέλερηπ ςηπ ενέςαρηπ 

ατεςέοξσ. 

 

5. Ζ καθίζηρη ςχμ εοσθοξκσςςάοχμ μα μεςοάςαι  ατξϋ έυει επέλθει η ρσρρόοεσρη και ποιμ ςα κϋςςαοα μα 

αουίρξσμ μα ρςξιβάζξμςαι, ρσμήθχπ ρε 18 – 24 λεπςά. Ζ παοαγχγικϊςηςα ςξσ θα ποέπει μα είμαι 

ςξσλάυιρςξμ 60 ενεςάρειπ αμά όοα και μα τέοει barcode scanner και εμρχμαςχμέμξ ερχςεοικϊ εκςσπχςή. 

 

6. Μα μημ δημιξσογεί ξπξιξσδήπξςε ςϋπξσ βιξλξγικά απϊβληςα (και άοα δσμηςικά μξλσρμαςικά) όρςε μα 

εναρταλίζεςαι η μέγιρςη ποξρςαρία υοηρςόμ και πεοιβάλλξμςξπ. 

 

7. Μα σπάουει δσμαςϊςηςα ασςϊμαςηπ θεομξκοαριακήπ αμαποξραομξγήπ ςχμ απξςελερμάςχμ ρςξσπ 18ξC. 

 

8. Δσμαςϊςηςα παοακξλξϋθηρηπ ςηπ κιμηςικήπ κάθε αμςίδοαρηπ θεχοείςαι απαοαίςηςη. 

 

9. Μα σπάουει δσμαςϊςηςα αμτίδοξμηπ επικξιμχμίαπ με ενχςεοικϊ σπξλξγιρςή η ξπξία  θεχοείςαι 

απαοαίςηςη. Δπιπλέξμ, σπξυοέχρη ςξσ ποξμηθεσςή απξςελεί η ρϋμδερη ςξσ αμαλσςή με ςξ πληοξτξοιακϊ 

ρϋρςημα (LIS) ςξσ Δογαρςηοίξσ. 

 

10. Ξ αμαλσςήπ μα διαθέςει πιρςξπξιηςικϊ CE. 
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11. Μα σπάουει δσμαςϊςηςα πξιξςικξϋ ελέγυξσ. 

 

12. Ζ ςευμική ποξρτξοά μα ρσμξδεϋεςαι µε ξδηγίεπ υοήρηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ αμαλσςή ρςημ ελλημική 

γλόρρα ρϋµτχμα µε ςημ ιρυϋξσρα μξµξθερία. 

 

13. Ξ  ποξμηθεσςήπ  καθ‟  ϊλη  ςη  διάοκεια  ςηπ  ρϋµβαρηπ  θα  ποέπει  μα  διαςηοεί  ςξ 

µηυάμηµα ρε λειςξσογική καςάρςαρη εκςελόμςαπ ϊλξσπ ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ και ρσμςηοήρειπ και 

απξκαθιρςόμςαπ ξπξιαδήπξςε βλάβη παοξσριαρςεί εμςϊπ 24-48 χοόμ. ξ κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ, επιρκεσόμ, 

αμςαλλακςικόμ βαοϋμει ςξμ ποξμηθεσςή. Ζ ϋπαονη serviceρςη Ιοήςη θα βαθμξλξγηθεί θεςικά. 

 

14. Ξι παοαπάμχ ποξδιαγοατέπ είμαι απαοαίςηςξ μα καλϋπςξμςαι πλήοχπ απϊ ςξσπ ποξρτεοϊμεμξσπ 

αμαλσςέπ, και η ρσμμϊοτχρη ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ρσρςημάςχμ, θα ποέπει μα ςεκμηοιόμεςαι με ρατείπ 

αματξοέπ ρε ποχςϊςσπα εγυειοίδια υοήρηπ. Ρε διατξοεςική πεοίπςχρη ξι ποξρτξοέπ θα απξοοίπςξμςαι. 

     
 

Οίμακαπ ΘΘΘ: Οίμακαπ ΔΥΜΘΙΩΜ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΩΜ – ΤΣΚΚΞ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ 

 

 

 

α/α 

ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ 

ΑΟΑΘΖΡΖ ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ - ΑΘΞΣΛΔΜΑ ΔΘΔΖ 

ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΖ 

1  ΜΑΘ 
   

 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ – ΟΘΜΑΙΑΡ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ 

Ρςη Ρςήλη «ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΖ», πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ξι αμςίρςξιυξι ςευμικξί ϊοξι, σπξυοεόρειπ ή 

επενηγήρειπ για ςα ξπξία θα ποέπει μα δξθξϋμ αμςίρςξιυεπ απαμςήρειπ. 

Αμ ρςη ρςήλη «ΑΟΑΘΖΡΖ» έυει ρσμπληοχθεί η λένη «ΜΑΘ» ή έμαπ αοιθμϊπ (πξσ ρημαίμει σπξυοεχςικϊ 

αοιθμηςικϊ μέγεθξπ ςηπ ποξδιαγοατήπ και απαιςεί ρσμμϊοτχρη) ςϊςε η αμςίρςξιυη ποξδιαγοατή είμαι 

σπξυοεχςική για ςξμ σπξφήτιξ Αμάδξυξ, θεχοξϋμεμη χπ απαοάβαςξπ ϊοξπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα 

Διακήοσνη. Οοξρτξοέπ πξσ δεμ καλϋπςξσμ πλήοχπ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ.  

Ρςη ρςήλη «ΑΟΑΜΖΡΖ» ρημειόμεςαι η απάμςηρη ςξσ Αμαδϊυξσ πξσ έυει ςη μξοτή ΜΑΘ/ΞΥΘ εάμ η αμςίρςξιυη 

ποξδιαγοατή πληοξϋςαι ή ϊυι απϊ ςημ Οοξρτξοά ή έμα αοιθμηςικϊ μέγεθξπ πξσ δηλόμει ςημ πξρϊςηςα ςξσ 

αμςίρςξιυξσ υαοακςηοιρςικξϋ ρςημ Οοξρτξοά. Απλή καςάταρη ή επενήγηρη δεμ απξςελεί απϊδεινη 

πλήοχρηπ ςηπ ποξδιαγοατήπ και η αομϊδια Δπιςοξπή έυει ςημ σπξυοέχρη ελέγυξσ και επιβεβαίχρηπ ςηπ 

πλήοχρηπ ςηπ απαίςηρηπ (ιδιαίςεοα αμ ασςή απξςελεί ελάυιρςη). 

Ρςη ρςήλη «ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ» θα καςαγοατεί η ρατήπ παοαπξμπή ρε Οαοάοςημα ςηπ ευμικήπ Οοξρτξοάπ ςξ 

ξπξίξ θα πεοιλαμβάμει αοιθμημέμα ευμικά Τσλλάδια καςαρκεσαρςόμ, ή αμαλσςικέπ ςευμικέπ πεοιγοατέπ 
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ςχμ σπηοεριόμ, ςξσ ενξπλιρμξϋ ή ςξσ ςοϊπξσ διαρϋμδερηπ και λειςξσογίαπ ή αματξοέπ μεθξδξλξγίαπ 

εγκαςάρςαρηπ και σπξρςήοινηπ κλπ., πξσ καςά ςημ κοίρη ςξσ σπξφητίξσ Αμαδϊυξσ ςεκμηοιόμξσμ ςα 

ρςξιυεία ςχμ Οιμάκχμ Ρσμμϊοτχρηπ. Ρςημ αουή ςξσ Οαοαοςήμαςξπ καςαγοάτεςαι αμαλσςικϊπ πίμακαπ ςχμ 

πεοιευϊμεμχμ ςξσ.  

Δίμαι ιδιαίςεοα επιθσμηςή η πληοέρςεοη ρσμπλήοχρη ςχμ παοαπξμπόμ, ξι ξπξίεπ ποέπει μα είμαι καςά ςξ 

δσμαςϊμ ρσγκεκοιμέμεπ (π.υ. ευμικϊ Τσλλάδιξ 3, Ρελ. 4 Οαοάγοατξπ 4, κ.λπ.). Αμςίρςξιυα ρςξ ςευμικϊ 

τσλλάδιξ ή ρςη ρυεςική αματξοά, μεθξδξλξγικϊ εογαλείξ, ςευμική κςλ θα σπξγοαμμιρςεί ςξ ρημείξ πξσ 

ςεκμηοιόμει ςη ρσμτχμία ή σπεοκάλσφη και θα ρημειχθεί η αμςίρςξιυη παοάγοατξπ ςξσ Οίμακα 

Ρσμμϊοτχρηπ ρςημ ξπξία καςαγοάτεςαι η ζηςξϋμεμη ποξδιαγοατή (π.υ. Οοξδ. 4.18). 

ξμίζεςαι ϊςι είμαι σπξυοεχςική η απάμςηρη ρε ϊλα ςα ρημεία ςχμ ΟΘΜΑΙΩΜ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ και η παοξυή 

ϊλχμ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ ζηςξϋμςαι. 

Ζ αομϊδια Δπιςοξπή θα ανιξλξγήρει ςα παοευϊμεμα απϊ ςξσπ σπξφήτιξσπ Αμαδϊυξσπ ρςξιυεία καςά ςημ 

ανιξλϊγηρη ςχμ ευμικόμ Οοξρτξοόμ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ έυει ρσμπληοχθεί η ρςήλη «ΑΟΑΜΖΡΖ», για έρςχ και έμα απϊ ςξσπ ϊοξσπ ρςξμ 

πίμακα ρσμμϊοτχρηπ, ςϊςε θεχοείςαι ϊςι δεμ σπάουει απάμςηρη ρςξ ρυεςικϊ ϊοξ. 

α αμχςέοχ πιρςξπξιηςικά και βεβαιόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ρε άλλη γλόρρα πλημ ςηπ 

ελλημικήπ, θα ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. 

 

Ρε πεοίπςχρη πξσ απϊ ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ απαιςείςαι η ποξρκϊμιρη Δκθέρεχμ Δξκιμόμ Οξιξςικξϋ 

Δλέγυξσ για ςα ποξψϊμςα, ασςέπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξσμ ϊλα ςα απαοαίςηςα ρςξιυεία, όρςε μα μπξοεί 

μα ανιξλξγηθεί η ρσμμϊοτχρη ςχμ ποξψϊμςχμ με επιμέοξσπ απαιςήρειπ πξιϊςηςαπ (ιδιϊςηςεπ και 

υαοακςηοιρςικά) πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ. Ξι Δκθέρειπ Δξκιμόμ θα ποέπει μα 

έυξσμ εκδξθεί απϊ διαπιρςεσμέμα εογαρςήοια πξιξςικξϋ ελέγυξσ ή απϊ εογαρςήοια αμαγμχοιρμέμχμ 

ικαμξςήςχμ. 

 

Δπίρηπ, ρςημ ποξρτξοά ςξσπ επιρσμάπςξσμ και σπεϋθσμη δήλχρή ςξσπ ποξπ ςημ αμαθέςξσρα αουή, ϊςι η 

καςαρκεσή ςξσ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ θα γίμει απϊ ςημ επιυείοηρη  ρςημ ξπξία αμήκει ή η ξπξία 

εκμεςαλλεϋεςαι ξλικά ή μεοικά ςη μξμάδα καςαρκεσήπ ςξσ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ καθόπ και ϊςι, ξ μϊμιμξπ 

εκποϊρχπξπ ςηπ επιυείοηρηπ ασςήπ έυει απξδευθεί έμαμςι ςξσπ ςημ εκςέλερη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

ποξμήθειαπ, ρε πεοίπςχρη καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξμηθεσςή σπέο ςξσ ξπξίξσ έγιμε η απξδξυή. 

Δάμ διαπιρςχθεί απϊ ςημ σπηοερία αμσπαονία ςηπ επιυειοημαςικήπ μξμάδαπ πξσ δηλόθηκε με ςημ 

ποξρτξοά, καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι. Ζ ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη και ϊςαμ ρςημ επιυειοημαςική μξμάδα πξσ δηλόμεςαι για ςημ καςαρκεσή ςξσ 

ςελικξϋ ποξψϊμςξπ έυει επιβληθεί πξιμή απξκλειρμξϋ απϊ ςξσπ διαγχμιρμξϋπ ςχμ τξοέχμ πξσ εμπίπςξσμ 

ρςξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσ Μ.2286/1995, η ξπξία ιρυϋει καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ποιμ και μεςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, καςαουήμ δεμ επιςοέπεςαι η αλλαγή ςηπ 

επιυειοημαςικήπ μξμάδαπ πξσ δηλόθηκε με ςημ ποξρτξοά και με βάρη ςημ ξπξία έγιμε η καςακϋοχρη. 

Ιας’ εναίοερη, ποιμ ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα εγκοιθεί μϊμξ λϊγχ αμχςέοαπ βίαπ ή διακξπήπ 

λειςξσογίαπ ςξσ δηλχθέμςξπ εογξρςαρίξσ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ εμό, μεςά ςημ ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ 

μπξοεί μα εγκοιθεί η αμχςέοχ αλλαγή, μεςά απϊ αιςιξλξγημέμξ αίςημα ςξσ ποξμηθεσςή, με απϊταρη 
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ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Υαμίχμ. 

Οοξρτξοά ρςημ ξπξία δεμ έυξσμ ρσμπεοιλητθεί ξι αμχςέοχ δηλόρειπ και η σπεϋθσμη δήλχρη, θα 

απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Ξι χπ άμχ δηλόρειπ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή και ϊςαμ σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ δεμ απαιςείςαι 

θεόοηρη. 

α αμχςέοχ ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ σπξβάλλξμςαι απϊ 

ασςϊμ ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ ςϋπξσ .pdf και ποξρκξμίζξμςαι (με διαβιβαρςικϊ ϊπξσ θα 

αματέοξμςαι αμαλσςικά ςα ποξρκξμιζϊμεμα δικαιξλξγηςικά) καςά πεοίπςχρη απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) 

εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή εκςϊπ ςχμ εγγοάτχμ πξσ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή. 

Όςαμ σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή. 

Ξι δηλόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ σπξγοάτξμςαι φητιακά απϊ ςξσπ έυξμςεπ σπξυοέχρη ποξπ ςξϋςξ και 

δεμ απαιςείςαι ρυεςική θεόοηρη. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘI –ΔΣΔ  

Ξι ποξρτέοξμςεπ σπξβάλξσμ ηλεκςοξμικά μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, εγκαίοχπ και ποξρηκϊμςχπ, επί 

πξιμή απξκλειρμξϋ, σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) ςξσ αο. 79, παο.4 ςξσ Μ. 4412/2016, 

ϊπχπ ασςϊ ιρυϋει ρϋμτχμα με ςημ με αο. 158/2016 (ΤΔΙ 3698/Β/2016) Απϊταρη ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ 

Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ ρςξ ξπξίξ θα ποέπει μα δηλόμεςαι ϊςι ξ σπξφήτιξπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μέυοι 

και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ:  

 δεμ βοίρκεςαι ρε μία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςχμ άοθοχμ 73 και 74 για ςιπ ξπξίεπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ 

απξκλείξμςαι ή μπξοξϋμ μα απξκλειρθξϋμ,  

 πληοξί ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςα ξπξία έυξσμ καθξοιρςεί, ρϋμτχμα με ςημ παο. 1α) και 2 ςξσ 

άοθοξσ 75  

 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα απαιςείςαι η ρσμπλήοχρη ςχμ κάςχθι μεοόμ:  

Λέοξπ ΘΘ: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα  

Α: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα  

Β: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα  

Γ: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη ρςήοινη ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ  

Λέοξπ ΘΘΘ: Κϊγξι απξκλειρμξϋ  

Α: Κϊγξι απξκλειρμξϋ πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπ  

Β: Κϊγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ  

Γ: Κϊγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ατεοεγγσϊςηςα, ρϋγκοξσρη ρσμτεοϊμςχμ ή επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα  

Λέοξπ ΘV: Ιοιςήοια επιλξγήπ  

Α: Ιαςαλληλϊςηςα  

Β: Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

Γ: ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

Δ: Ρσρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

Λέοξπ VI: ελικέπ δηλόρειπ  

ξμίζεςαι ϊςι καςά ςημ σπξβξλή ςξσ σπξπξιημέμξσ Δμςϋπξσ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ), είμαι δσμαςή, με 

μϊμη ςημ σπξγοατή ςξσ καςά πεοίπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα η ποξκαςαοκςική απϊδεινη 

ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ 

ποξρόπχμ πξσ είμαι μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυξσμ ενξσρία 

εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊμ.  
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Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςημ εταομξγή ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, μξείςαι ξ μϊμιμξπ 

εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ 

υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ή ςξ αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα 

εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ.  

To σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) είμαι ηλεκςοξμικά διαθέριμξ ρςημ ηλεκςοξμική 

πλαςτϊομα διεμέογειαπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ρε μξοτή PDF με ϊμξμα αουείξσ «ΔΣΔ.pdf» και ρε 

μξοτή XML με ϊμξμα αουείξσ «ΔΣΔ xml». 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘV – Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ  

«ΟΘΜΑΙΑΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ» 

Ξι ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ θα σπξβληθξϋμ με ςη ρσμπλήοχρη ςχμ παοακάςχ ρυεςικόμ 

πιμάκχμ. 

 





 

 

ΞΛΑΔΑ 1 (ΓΔΜΘΙΖ ΑΘΛΑΞΡ, ΔΔΙ, NRBC) 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ 

ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ                                                                     ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ 

ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΑ ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡ

Ζ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘ

ΩΜ 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ(

11) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(12) 

1 ……………

… 

……………

… 

          

2 ……………

… 

……………

… 

          

3 ……………

… 

……………

… 
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ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ     

 





 

Σελίδα 61 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 2: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ CALIBRATORS ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ 

ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ                                                                       ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –

ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ CALIBRATORS ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ 

ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡ

Ζ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CALIBRATORS 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ(1

1) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

CALIBRATORS 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(12) 

1 ……………

… 

……………

… 

          

2 ……………

… 

……………

… 

          

3 ……………

… 

……………

… 

          

     





 

Σελίδα 62 

ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  
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ΟΘΜΑΙΑΡ 3: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ CONTROLS ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ                                                                       

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ CONTROLS ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ 

ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡΖ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CONTROLS 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ(1

1) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CONTROLS 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(12) 

1 ……………… ……………

… 

          

2 ……………… ……………

… 

          

3 ……………… ……………

… 
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ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  
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ΟΘΜΑΙΑΡ 4: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ ΣΚΘΙΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ            

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΚΞΘΟΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΑ ΣΚΘΙΑ ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ 

ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡΖ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ

(11) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ 

Ξ ΡΣΜΞΚΞ 

ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(1

2) 

1 ……………… ……………

… 

          

2 ……………… ……………

… 

          

3 ……………… ……………

… 

          





 

Σελίδα 66 

 

ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  

    

 

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 5: ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ, CALIBRATORS, CONTROLS & ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ ΣΚΘΙΩΜ, ΛΔ 

ΑΣΞΥΠΞΜΖ ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ, ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΣΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ, CALIBRATORS, 

CONTROLS & ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ ΣΚΘΙΩΜ, ΛΔ ΑΣΞΥΠΞΜΖ ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ, ΓΘΑ ΘΡ 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

 

 

(1) 

Α/Α 

(2) 

ΔΝΔΑΡ

Ζ 

(3) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(4) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔΑΘ 

ΛΔ Α ΔΟΘ 

ΛΔΠΞΣΡ ΡΣΜΞΚΑ 

ΖΡ ΡΖΚΖΡ 10 

(5) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

CALIBRATORS Υ. ΤΟΑ 

ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔΑΘ ΛΔ Α 

ΔΟΘ ΛΔΠΞΣΡ ΡΣΜΞΚΑ 

ΖΡ ΡΖΚΖΡ 10 

ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ 2) 

(6) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CONTROLS Υ. 

ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔ

Α 

Θ ΛΔ Α ΔΟΘ 

ΛΔΠΞΣΡ 

(7) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ 

Ξ ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔΑΘ ΛΔ 

Α ΔΟΘ ΛΔΠΞΣΡ 

ΡΣΜΞΚΑ ΖΡ 

ΡΖΚΖΡ 10 ΞΣ 

ΟΘΜΑΙΑ 4) 

(8)=(4)+(5)+(6)+(7) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ, 

CALIBRATORS, 

CONTROLS, 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

ΓΘΑ Ξ ΡΣΜΞΚΞ 

ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(9) 

%ΤΟΑ 

(10)=(8)Υ(9

) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(11)=(8)+(10) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘ

ΩΜ, 

CALIBRATORS, 

CONTROLS, 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ ΛΔ 

ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ 
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ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ 1) ΡΣΜΞΚΑ 

ΖΡ ΡΖΚΖΡ 10 

ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ 3) 

ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

1 ………… ………         

2 …………… ………         

3 ………… ………         

ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΛΑΔΑ 2 (TKE) 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ 

ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ                                                                       

 ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ 

ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΑ ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 





 

Σελίδα 68 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡ

Ζ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘ

ΩΜ 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ(

11) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(12) 

1 ……………

… 

……………

… 

          

             

ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ     
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ΟΘΜΑΙΑΡ 2: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ CALIBRATORS ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ 

ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ                                                                       ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –

ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ CALIBRATORS ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ 

ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡ

Ζ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CALIBRATORS 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ(1

1) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

CALIBRATORS 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(12) 

1 ……………

… 

……………

… 

          

 

ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  
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ΟΘΜΑΙΑΡ 3: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ CONTROLS ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ                                                                       

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ CONTROLS ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ 

ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡΖ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CONTROLS 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ(1

1) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CONTROLS 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(12) 

1 ……………… ……………

… 

          

 

ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  
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ΟΘΜΑΙΑΡ 4: ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΘΜΑΙΑ ΑΜΑΚΣΡΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΣΡ ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ ΣΚΘΙΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ            

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ  

 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΚΞΘΟΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΑ ΣΚΘΙΑ ΒΑΡΔΘ ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ 

ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΞΣ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

 

Α/Α 

(1) 

ΔΝΔΑΡΖ 

(2) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(3) 

ΟΔΠΘΓΠ

ΑΤΖ 

ΟΠΞΡΤ

. 

ΔΘΔΞΣΡ 

ΙΩΔ. 

ΟΠΞΛΖ

ΗΔΣΖ 

(4) 

ΙΩΔ. 

ΙΑΑΡΙ 

(5) 

ΟΠΞΡΤΔΠ. 

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ

Α 

(6) 

ΔΡ

/ 

ΡΣΡΙ

. 

(7) 

ΘΛΖ/ΡΣ

Ρ 

Ι. 

Υ.ΤΟΑ 

(8) 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔ

Ρ ΡΣΡΙ. ΓΘΑ 

Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

(9) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(10)=(8)Υ(9) 

%ΤΟΑ 

(11) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(12)=(10)Υ

(11) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ 

ΛΔ ΤΟΑ ΓΘΑ 

Ξ ΡΣΜΞΚΞ 

ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(13)=(10)+(1

2) 

1 ……………… ……………

… 

          

 

ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  
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ΟΘΜΑΙΑΡ 5: ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ, CALIBRATORS, CONTROLS & ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ ΣΚΘΙΩΜ, ΛΔ 

ΑΣΞΥΠΞΜΖ ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ, ΓΘΑ ΘΡ ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ –ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ 

ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

ΣΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΙΞΡΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ, CALIBRATORS, 

CONTROLS & ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ ΣΚΘΙΩΜ, ΛΔ ΑΣΞΥΠΞΜΖ ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖ ΡΣΜΞΔΞΣ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ, ΓΘΑ ΘΡ 

ΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΝΔΑΡΔΘΡ ΞΣ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞΣ 

 

 

(1) 

Α/Α 

(2) 

ΔΝΔΑΡ

Ζ 

(3) 

ΡΣΜΞΚ

Ξ/ 

ΔΞΡ 

(4) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ 

Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔΑΘ 

ΛΔ Α ΔΟΘ 

ΛΔΠΞΣΡ ΡΣΜΞΚΑ 

ΖΡ ΡΖΚΖΡ 10 

ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ 1) 

(5) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

CALIBRATORS Υ. ΤΟΑ 

ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔΑΘ ΛΔ Α 

ΔΟΘ ΛΔΠΞΣΡ ΡΣΜΞΚΑ 

ΖΡ ΡΖΚΖΡ 10 

ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ 2) 

(6) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

CONTROLS Υ. 

ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔ

Α 

Θ ΛΔ Α ΔΟΘ 

ΛΔΠΞΣΡ 

ΡΣΜΞΚΑ 

ΖΡ ΡΖΚΖΡ 10 

ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ 3) 

(7) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

ΚΞΘΟΩΜ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ Υ. ΤΟΑ ΓΘΑ 

Ξ ΡΣΜΞΚΞ ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔΑΘ ΛΔ 

Α ΔΟΘ ΛΔΠΞΣΡ 

ΡΣΜΞΚΑ ΖΡ 

ΡΖΚΖΡ 10 ΞΣ 

ΟΘΜΑΙΑ 4) 

(8)=(4)+(5)+(6)+(7) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘΩΜ, 

CALIBRATORS, 

CONTROLS, 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

ΓΘΑ Ξ ΡΣΜΞΚΞ 

ΩΜ ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

(9) 

%ΤΟΑ 

(10)=(8)Υ(9

) 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΤΟΑ 

(11)=(8)+(10) 

ΡΣΜΞΚΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ 

ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΘ

ΩΜ, 

CALIBRATORS, 

CONTROLS, 

ΚΞΘΟΩΜ 

ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ 

ΣΚΘΙΩΜ ΛΔ 

ΤΟΑ ΓΘΑ Ξ 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΩΜ 

ΑΘΞΣΛΔΜΩΜ 

ΔΝΔΑΡΔΩΜ 

1 ………… ………         
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ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ  

  

        

 

 

 

 

 





 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ V– Σπξδείγμαςα Δγγσηςικόμ Δπιρςξλόμ  

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 1 

ΡΥΔΔΘΞ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

Δκδϊςηπ (Ξμξμαρία οάπεζαπ, σπξκαςάρςημα) : 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ : 

Οοξπ ςημ (Ολήοη ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ) : 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΣΟ' ΑΠΘΗΛΞΜ ........................... ΓΘΑ ΟΞΡΞ ....................... ΔΣΠΩ 

1. Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή οηςά, αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, εσθσμϊμεμξι απέμαμςι ραπ ειπ ξλϊκληοξ και χπ ασςξτειλέςεπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ 

………………..εσοό και ξλξγοάτχπ ……………………………… σπέο ςηπ εςαιοείαπ…………………………… ή ρε πεοίπςχρη 

έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ ςχμ εςαιοειόμ α)…………..………….β)……..…………….κλπ, αςξμικά και για κάθε μία απϊ 

ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ 

έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ, για ςημ ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξμ διαγχμιρμϊ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ ςηπ .…/………/……….., 

για ςημ αμάδεινη ποξμηθεσςή για αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ οξτίμχμ, ςηπ με αοιθμ. …………./2019 

διακήοσνη ραπ. 

2. Ζ παοξϋρα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξ ςιπ απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςξμ αμχςέοχ διαγχμιρμϊ απξοοέξσρεπ 

σπξυοεόρειπ ςηπ εμ λϊγχ Δςαιοείαπ/ Δςαιοειόμ καθ' ϊλξ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ. 

3. Οαοαιςξϋμαρςε οηςά και αμεπιτϋλακςα απϊ ςημ έμρςαρη ςξσ εσεογεςήμαςξπ ςηπ διζήρεχπ απϊ ςξ 

δικαίχμα ποξβξλήπ εμαμςίξμ ραπ ϊλχμ ςχμ εμρςάρεχμ ςξσ ποχςξτειλέςη ακϊμη και ςχμ μη 

ποξρχπξπαγόμ και ιδιαίςεοα ξπξιαρδήπξςε άλληπ έμρςαρηπ ςχμ άοθοχμ 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα, ϊπχπ και απϊ ςα δικαιόμαςα μαπ πξσ ςσυϊμ απξοοέξσμ απϊ ςα άοθοα ασςά. 

4. Ρε πεοίπςχρη πξσ απξταμθείςε με ςημ ελεϋθεοη και αδέρμεσςη κοίρη ραπ ςημ ξπξία θα μαπ 

γμχρςξπξιήρεςε ϊςι η (εςαιοεία) ……………………….. δεμ εκπλήοχρε ςημ σπξυοέχρη ςηπ πξσ πεοιγοάτεςαι 

ρςξ αμχςέοχ ρημείξ 1, ραπ δηλόμξσμε ϊςι αμαλαμβάμξσμε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή ςη οηςή σπξυοέχρη 

μα ραπ καςαβάλξσμε, υχοίπ ξπξιαδήπξςε απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη, αμτιρβήςηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα 

εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ ραπ, ξλϊκληοξ ή μέοξπ ςξσ πξρξϋ ςηπ εγγϋηρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ 

ξδηγίεπ ραπ και εμςϊπ ςοιόμ (3) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ μαπ ςξ ζηςήρεςε. Ζ καςαβξλή ςξσ πξρξϋ 

γίμεςαι με μϊμη ςη δήλχρη ραπ. 

5.  Για ςημ καςαβξλή ςηπ σπϊφη εγγϋηρηπ δεμ απαιςείςαι καμία ενξσριξδϊςηρη ή εμέογεια ρσγκαςάθερηπ 

ςηπ (εςαιοείαπ) ……………..…………………… ξϋςε θα λητθεί σπϊφη ξπξιαδήπξςε ςσυϊμ έμρςαρη ή επιτϋλανη ή 

ποξρτσγή ασςήπ ρςη διαιςηρία ή ρςα δικαρςήοια, με αίςημα ςημ μη καςάπςχρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ, 

ή ςημ θέρη ασςήπ σπϊ δικαρςική μερεγγϋηρη. 

6. Ραπ δηλόμξσμε ακϊμη ϊςι η σπϊφη εγγϋηρη μαπ έυει ιρυϋ μέυοι ςιπ ….../……../……….. ξπϊςε και θα 

επιρςοατεί ρ' εμάπ η παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή, μαζί με έγγοατη δήλχρη ραπ ϊςι απαλλάρρεςε ςημ 

οάπεζα μαπ απϊ ςημ σπϊφη εγγϋηρη και κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. Λέυοι ςϊςε, θα παοαμείμξσμε 
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σπεϋθσμξι για ςημ άμερη καςαβξλή ρ' εράπ ςξσ πξρξϋ ςηπ εγγϋηρηπ. Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγσηςικήπ 

ασςήπ θα παοαςαθεί ετϊρξμ ζηςηθεί απϊ ςημ Σπηοερία ραπ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 

7.  Βεβαιξϋμε ϊςι ϊλεπ ξι ιρυϋξσρεπ Δγγσηςικέπ Δπιρςξλέπ ςηπ οάπεζαπ μαπ πξσ έυξσμ υξοηγηθεί ρςξ 

Δημϊριξ και ΜΟΔΔ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ και ασςήπ, δεμ σπεοβαίμξσμ ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει 

καθξοιρθεί απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζα μαπ.  

8. Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγσηςικήπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ 

πάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 

 

 

 

(Δνξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 
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ΣΟΞ∆ΔΘΓΛΑ  2  ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

Ξμξµαρία οάπεζαπ ………………………….. 

Ιαςάρςηµα ……………………… 

(∆/μρη ξδϊπ -αοιθµϊπ TK fax )………….. 

Οοξπ 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 

ΣΟΞΣΠΓΔΘΞ ΣΓΔΘΑΡ 

7η ΣΟΔ ΙΠΖΖΡ 

ΓΔΜΘΙΞ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞ ΥΑΜΘΩΜ 

‘’ Ξ ΑΓΘΞΡ ΓΔΩΠΓΘΞΡ ‘’ 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ  ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΑΠ. …… ΔΣΠΩ   ……………….. 

- Έυξσµε ςημ ςιµή μα ραπ γμχοίρξσµε ϊςι εγγσόµεθα δια ςηπ παοξϋραπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋµεμξι ςξσ δικαιόµαςξπ ςηπ 

διζήρεχπ µέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ΔΣΠΩ. ………………… (και ξλξγοάτχπ) 

…………..……….. ……. ρςξ ξπξίξ και µϊμξ πεοιξοίζεςαι η σπξυοέχρή µαπ, σπέο ςηπ 

εςαιοείαπ……………………………………δ\μρη……………………………………………… 

για ςημ καλή εκςέλερη απϊ ασςήμ ςχμ ϊοχμ ςηπ µε αοιθµϊ………….ρϋµβαρηπ, πξσ 

σπέγοαφε μαζί ραπ ……………………………………(αο.διακ/νηπ……/….) ποξπ κάλσφη αμαγκόμ ςξσ …………….και ςξ 

ξπξίξ πξρϊμ καλϋπςει ςξ ………..% ςηπ ρσµβαςικήπ ποξ Τ.Ο.Α. ανίαπ ………...ΔΣΠΩ ασςήπ. 

- ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋµε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή µεοικά υχοίπ καµία απϊ 

µέοξπ µαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριµξ ή µη ςηπ απαίςηρηπ µέρα ρε ςοειπ 

(3) ηµέοεπ απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

- Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ 

ςέλξπ υαοςξρήµξσ. 

- Ζ παοξϋρα εγγϋηρή µαπ ατξοά µϊμξ ςημ παοαπάμχ αιςία και ιρυϋει µέυοι ςημ επιρςοξτή ςηπ ρ‟ εµάπ, 

ξπϊςε γίμεςαι ασςξδίκαια άκσοη και δεμ έυει απέμαμςί µαπ καµιά ιρυϋ. 

Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ µαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ ∆ηµϊριξ και ΜΟ∆∆, 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει καθξοιρθεί 

απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξµικόμ για ςημ οάπεζά µαπ. 

(Δνξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

 

 

Ζµεοξµημία Δκδξρηπ   ………… ΔΣΠΩ. 

….. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VI – Ρυέδιξ Ρϋμβαρηπ  

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

 7 Σ.ΟΔ. ΙΠΖΖΡ  

ΓΔΜΘΙΞ ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞ ΥΑΜΘΩΜ  Μ.Ο.Δ.Δ.  

αυ. Δ/μρη: Λξσομιέπ, Υαμίχμ  

.Ι.: 73 100  

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠΘΗ: ……./201… 

 

ΟΞΡΞΣ ……………….  € ΥΩΠΘΡ Τ.Ο.Α. …….% 

ΛΔ Τ.Ο.Α  …….:  …………………..  € 

ΘΡΥΣΔΘ ΑΟΞ ….-….-201….. ΈΩΡ ….-….-201…… 

Ρςα Υαμιά  ρήμεοα …-…-201… ημέοα ………………..  ξι κάςχθι σπξγεγοαμμέμξι:  

1. ξ κ. …………………………….. Διξικηςήπ ςξσ  Γ. Μ. Υαμίχμ εκποξρχπόμςαπ μϊμιμα με ασςή ςξσ ςημ 

ιδιϊςηςα ςξ  Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ. 

2. η εςαιοεία «……………………………………», πξσ εδοεϋει ρςη …………………………….., ΑΤΛ: 

…………………………., ςηλ:………………………,E-mail: …………………………………… και πξσ μϊμιμα 

εκποξρχπείςαι απϊ ςξμ/ςημ κ. ……………………………. ςξσ …………………. 

 έυξμςαπ σπϊφη: 

i) ημ σπ‟ αοίθμ. ………./2015 (ΑΔΑ: ……………………………………………………– 

ΑΔΑΛ:…………………………………….) διακήοσνη ςξσ Γ.Μ. Υαμίχμ για ςημ ποξμήθεια ςοξτίμχμ.  

ii) ημ αοίθμ.  ……./…-…-201…. απϊταρη ςξσ Δ.Ρ ςξσ Γ. Μ. Υαμίχμ. 

iii) ημ ποξρτξοά ςηπ εςαιοίαπ «…………………………………….» με αοιθμϊ ποχς. ……./…-…-201…... 

iv) ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4412/2016 (ΤΔΙ 147/Α/2016) πεοί «Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Έογχμ, 

Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ», 

 

Ρσμξμξλϊγηραμ και ρσμαπξτάριραμ ςα παοακάςχ: 

 

    Ξ ποόςξπ απϊ ςξσπ ρσμβαλλϊμεμξσπ με ασςή ςξσ ςημ ιδιϊςηςα  αμαθέςει ρςξ δεϋςεοξ ςημ ποξμήθεια ςχμ 

ειδόμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ σπ‟ αοίθμ. ……./…..-…..-201…. απϊταρη και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

σπ΄αοιθμ. ……../…-….-201..  διακήοσνηπ και ςηπ ποξρτξοάπ ςηπ εςαιοίαπ ήςξι: 

 

ΙΩΔΘΙΞΡ 

Γ.Μ.Υ.  
ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ Λ.Λ. ΟΞΡΞΖΑ ΘΛΖ  
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 Ξ  δεϋςεοξπ απϊ ςξσπ ρσμβαλλϊμεμξσπ, ξ ξπξίξπ για ρσμςξμία θα ξμξμάζεςαι ρςξ ενήπ «ποξμηθεσςήπ», 

αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη  μα υξοηγεί ςιπ αμαγκαίεπ απϊ ςξ Ίδοσμα πξρϊςηςεπ  ρϋμτχμα με ςξσπ  ϊοξσπ 

ςηπ  παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ςξσπ ξπξίξσπ, η Δςαιοεία ϊπχπ παοίρςαςαι και εκποξρχπείςαι, δηλόμει και 

ρσμξμξλξγεί, πχπ γμόοιρε (ςξσπ ϊοξσπ ασςξϋπ) και ςξσπ απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα και ξι ξπξίξι ϊοξι, 

καςά ςημ ποξπ ςξϋςξ, οηςή δήλχρη ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ,  θεχοξϋμςαι ξσριόδειπ και η παοάβαρη 

ασςόμ θα επιτέοει ςιπ καςά μϊμχμ ξοιζϊμεμεπ ρσμέπειεπ, ρε βάοξπ ςξσ παοαβάςη. Ζ ρϋμβαρη ασςή 

διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4412/2016 (ΤΔΙ 147/Α/2016) πεοί «Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Έογχμ, 

Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ», ςξ Μϊμξ 2469/97 άοθοξ 18 και ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ πεοί κοαςήρεχμ και 

τϊοξσ, ςξ Μ.2198/94, ςξ Μ. 2955/01, ςξ Μ. 3329/2005 «Δθμικϊ Ρϋρςημα Σγείαπ και Ιξιμχμικήπ 

Αλληλεγγϋηπ και λξιπέπ διαςάνειπ», ςξ Μ.3527/09-02-07 «Ιϋοχρη Ρσμβάρεχμ σπέο μξμικόμ ποξρόπχμ 

επξπςεσϊμεμχμ απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ και Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ και λξιπέπ διαςάνειπ», ςξ Μ. 

3580/07 «Οοξμήθειεπ τξοέχμ επξπςεσξμέμχμ απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ  και άλλεπ διαςάνειπ», ςξ Μ. 

4255/2014 και λξιπέπ ιρυϋξσρεπ. 

ΑΠΗΠΞ 1ξ 

ΥΠΞΜΞΡ ΘΡΥΣΞΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

 Ζ ρϋμβαρη ιρυϋει για δόδεκα (12) μήμεπ, δηλαδή για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ ….-….-201… έχπ και 
….-….-201... με δικαίχμα ςοίμημηπ παοάςαρηπ χπ ποξπ ςημ απξοοϊτηρη τσρικξϋ ή ξικξμξμικξϋ 
αμςικειμέμξσ. 

ξ Μξρξκξμείξ θα ποξμηθεϋεςαι ςα είδη μέρχ ςηπ ρϋμβαρηπ  και έυει δικαίχμα σπξβξλήπ παοαγγελίαπ απϊ 

ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ και ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ.  

Ζ ρϋμβαρη είμαι δσμαςϊμ μα λσθεί και ποιμ ςη λήνη ςηπ ετϊρξμ ςα είδη υξοηγηθξϋμ απϊ Δημϊρια 

Σπηοερία ή για ςα είδη ασςά έυει σπξγοατεί ρϋμβαρη απϊ ςξ αομϊδιξ Σπξσογείξ καςϊπιμ διαγχμιρμξϋ. 

ΑΠΗΠΞ 2ξ 

ΟΑΠΑΔΞΡΖ - ΟΑΠΑΚΑΒΖ  

          Ζ σλξπξίηρη ςηπ ρϋμβαρηπ (παοαγγελίεπ, παοαλαβή κ.ς.λ.) θα γίμεςαι απϊ ςξ Μξρξκξμείξ. Ζ παοάδoρη 

θα γίvεςαι ρςξσπ υόοξσπ ςξσ Μξρξκξμείξσ (Απξθήκη ςοξτίμχμ) με ένoδα, εσθϋμη και μέοιμμα ςoσ ποξμηθεσςή 

και μέυοι ςημ όοα 08:00 π.μ., με βάρη ςιπ μϊμιμεπ διαδικαρίεπ απϊ αομϊδια επιςοξπή πξσ θα λειςξσογεί ρςξ 

Μξρξκξμείξ. 

 ξ Μξρξκξμείξ  ποέπει μα παοαδίδει εγγοάτχπ  ρςξμ ποξμηθεσςή ποϊγοαμμα ςχμ αμαγκαίχμ 

ποξψϊμςχμ, μία (1) ςξσλάυιρςξμ μέοα  ποιμ ςημ έμαονη ςξσ, με πλήοη πεοιγοατή ασςόμ εκςϊπ και αμ 

ποϊκειςαι για ποξψϊμ για ςξ ξπξίξ δεμ είμαι δσμαςϊμ η παοαγγελία ςξσ μα ξοιρθεί χπ παοαπάμχ. 

 Ζ ποξμήθεια είμαι δσμαςϊμ μα διπλαριαρςεί κ.λπ. ετϊρξμ ςξ ποξψϊμ είμαι δσμαςϊμ μα απξθηκεσςεί  

υχοίπ μα σπάουει κίμδσμξπ μα αλλξιχθεί. 

   Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ποξψϊμ ςηπ παοαγγελίαπ δεμ σπάουει απξδεδειγμέμα ρςημ αγξοά ξ 

ποξμηθεσςήπ ξτείλει μα εμημεοόρει μέυοι ςιπ 9:00 π.μ ςηπ επϊμεμηπ ςηπ παοαγγελίαπ ημέοα, ςη Δ/μρη ςξσ 

Μξρξκξμείξσ, όρςε μα μη τέοει εσθϋμη απϊ ςη μη ποξρκϊμιρή ςξσ. 

 Ρε πεοίπςχρη  πξσ ξ ποξμηθεσςήπ καθσρςεοεί μα ποξρκξμίρει ςα ποξψϊμςα ή παοαλείπει ξοιρμέμα 

απϊ ασςά ή ςα ποξρκξμίρει  ρε μικοϊςεοη πξρϊςηςα απϊ ςα παοαγγελθέμςα  ςϊςε ςξ Μξρξκξμείξ  έυει  ςξ 
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δικαίχμα  μα αγξοάρει ασςά ή αμςίρςξιυά ςξσπ, απεσθείαπ απϊ ςξ ελεϋθεοξ  εμπϊοιξ ρε βάοξπ ςξσ 

Οοξμηθεσςή.  

 α ποξψϊμςα πξσ θα παοαδίδξμςαι με βάρη ςημ παοαγγελία ςξσ Μξρξκξμείξσ  θα είμαι Α΄ πξιϊςηςαπ 

και θα πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ Ιόδικα οξτίμχμ και Οξςόμ  και ςιπ εκάρςξςε πεοί ςοξτίμχμ ιρυϋξσρεπ  

διαςάνειπ καθόπ και ςιπ κας‟ είδξπ ειδικϊςεοα ποξδιαγοατέπ ϊπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςημ σπ΄αοιθμ. ……/…-

…-201….διακήοσνη  ςξσ Μξρξκξμείξσ. 

  Ζ παοαλαβή ςχμ ποξψϊμςχμ θα γίμεςαι με ρϋμςανη αμςίρςξιυξσ ποχςξκϊλλξσ παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ 

θα παοαδίδεςαι ρςξμ ποξμηθεσςή  ποξκειμέμξσ μα εκδξθεί βάρει ασςξϋ ςξ ςιμξλϊγιξ. 

  Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ παοαδιδϊμεμξ ποξψϊμ κοίμεςαι ακαςάλληλξ ή πξιξςικά σπξβαθμιρμέμξ ςϊςε θα 

ςίθεμςαι ρε ιρυϋ ξι κσοόρειπ ςξσ Μ. 4412/2016. 

  Δάμ ποξκϋφει διατξοά ςιμήπ θα βαοϋμει ςξμ ποξμηθεσςή. 

  Ζ ποξμήθεια θα γίμεςαι ςμημαςικά αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ Μξρξκξμείξσ και εμδευξμέμχπ και ρε 

καθημεοιμή βάρη.  

ΑΠΗΠΞ 3ξ 

ΟΚΖΠΩΛΖ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ –ΙΠΑΖΡΔΘΡ- ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ 

                   Ζ πληοχμή ςξσ ποξμηθεσςή θα γίμεςαι απϊ ςξ Μξρξκξμείξ βάρει ςξσ Ο.Δ 166/2003 & ςξσ Μ. 

2469/97   μεςά απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή (πξρξςική – πξιξςική) ςχμ ειδόμ και μέρα ρςξμ επϊμεμξ μήμα ςηπ 

έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςιμξλξγίξσ ςξσ ποξγεμέρςεοξσ μήμα (π.υ. ςα ςιμξλϊγια μημϊπ Θξσμίξσ θα ενξτληθξϋμ 

έχπ και ςέλξπ Θξσλίξσ). 

 Ξ ποξμηθεσςήπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ. α ένξδα μεςατξοάπ, ρσρκεσαρίαπ ςσυϊμ 

αρταλίρεχπ μέυοι και ςχμ απξθηκόμ ςξσ Μξρξκξμείξσ βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή. 

 Ωπ ποoπ ςα δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ και λoιπά ρςξιυεία ιρυϋoσv ςα ϊρα αvατέοξμςαι ρςo άοθοξ 35 

ςoσ Ι.Ο.Δ. (Ο.Δ.118/2007). 

ΑΠΗΠΞ 4ξ 

 Ζ  παοξϋρα ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ  ςξσ Μ.2286/95, ςξσ Μ. 4412/2016 καθόπ και κάθε 

μεςαγεμέρςεοηπ διάςανηπ. 

ΑΠΗΠΞ 5ξ 

          Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα αμαγοάτει ρςα ςιμξλϊγιά ςξσ ςξμ αοιθμϊ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 Απαγξοεϋεςαι κξιμή  έκδξρη ςιμξλξγίχμ για ποξψϊμςα πξσ πεοιέουξμςαι  ρε διατξοεςικέπ 

ρσμβάρειπ. Ζ πεοίπςχρη ασςή θα έυει χπ απξςέλερμα  ςη μη ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγίχμ. 

ΑΠΗΠΞ 6ξ ΑΜΩΔΠΖ ΒΘΑ 

          Ρε πεοίπςχρη αμόςεοηπ βίαπ η απϊδεινη ασςή βαοϋμει ςξμ ποξμηθεσςή ξ ξπξίξπ σπξυοεξϋςαι εμςϊπ 

δεκαπέμςε ημεοόμ, απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ θα ποξκϋφει, μα ειδξπξιήρει με έγγοατϊ ςξσ ςξ Μξρξκξμείξ και 

μα αματέοει ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ μπξοεί μα εκςελέρει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη. 
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ΑΠΗΠΞ 7ξ ΙΣΠΩΡΔΘΡ 

          Ρε ςσυϊμ εκποϊθερμη παοάδξρη ςχμ ειδόμ η εταομξγή ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ αμενάοςηςα απϊ ςξμ 

καςαλξγιρμϊ κάθε άλληπ ζημίαπ ςξσ Δημξρίξσ  απϊ ςημ καθσρςέοηρη ςηπ παοάδξρηπ μπξοεί ςξ Μξρξκξμείξ, 

ϋρςεοα απϊ αιςιξλξγημέμη αματξοά , μα ςξσ επιβάλλει ποϊρςιμξ, η είρποανη ςξσ ξπξίξσ θα γίμει  απϊ ςξ 

πξρϊ πξσ έυει μα ειρποάνει ξ ποξμηθεσςήπ ή ρε πεοίπςχρη έλλειφηπ ασςξϋ με ιρϊπξρη καςάπςχρη ςηπ 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ  και ετϊρξμ ξ Οοξμηθεσςήπ  δεμ καςαθέρει  ςξ απαιςξϋμεμξ πξρϊ, ασςϊ θα 

βεβαιόμεςαι ραμ Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςεςαι  ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί δημξρίχμ ερϊδχμ  και θα 

απξδίδεςαι ρςξ  Μξρξκξμείξ. 

 Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ποξμηθεσςόμ ςξ ποϊρςιμξ  επιβάλλεςαι αμαλξγικά  ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

 Δάμ ξ ποξμηθεσςήπ για δεϋςεοη τξοά παοαδόρει εκποϊθερμα, είδη πξσ ςξσ παοαγγέλθηκαμ, ςξ 

Μξρξκξμείξ  ϋρςεοα απϊ αιςιξλξγημέμη αματξοά  μπξοεί μα ςξμ κηοϋνει έκπςχςξ μα ποξκηοϋνει  μέξ 

διαγχμιρμϊ  και αμ ποξκϋφει διατξοά ςιμήπ μα ςημ καςαλξγίρει ρςξμ έκπςχςξ ποξμηθεσςή. α είδη  πξσ θα 

ποξρκξμιρςξϋμ θα  ποέπει μα είμαι ίδια ϊπχπ ασςά πεοιγοάτξμςαι ρςημ ποξρτξοά. 

 Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ςξ Μξρξκξμείξ  έυει ςξ δικαίχμα  επιβξλήπ ϊλχμ ςχμ κσοόρεχμ  πξσ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ  Μ. 4412/2016 και για ςημ εκποϊθερμη παοάδξρη, ποξκειμέμξσ μα εναρταλίρει ςξ 

Δημϊριξ Ρσμτέοξμ. 

ΑΠΗΠΞ 8ξ 

          Για κάθε παοάβαρη ςξσ Οοξμηθεσςή, ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςξσ Μξρξκξμείξσ  επιβάλλει ςιπ κσοόρειπ 

πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4412/2016. Ιάθε διατξοά πξσ ήθελε ποξκϋφει μεςανϋ 

ςξσ Μξρξκξμείξσ ρςα πλαίρια ςηπ ρϋμβαρηπ, θα γίμεςαι ποξρπάθεια μα επιλϋεςαι με τιλικϊ διακαμξμιρμϊ 

και ρε πεοίπςχρη απξςσυίαπ ασςήπ ςηπ ποξρπάθειαπ, αομϊδιξ για ςημ επίλσρη ςξσ θέμαςξπ είμαι ςξ 

αομϊδιξ δικαρςήοιξ ρςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ. 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

 

Για ςξ Γ.Μ. ΥΑΜΘΩΜ Για ςξμ Αμάδξυξ / Οοξμηθεσςή 

                   ……………………… 

Διξικηςήπ 
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