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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ 

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΙΑΡΞΠΘΑΡ 

 

 

ΔΣΠΩΟΑΘΙΖ ΔΜΩΡΖ 

ΔΣΠΩΟΑΘΙΞ ΓΔΩΠΓΘΙΞ ΑΛΔΘΞ ΑΓΠΞΘΙΖΡ 
ΑΜΑΟΣΝΖΡ (Δ.Γ..Α.Α.) 

Ζ Δσοόπη επεμδϋει ρςιπ αγοξςικέπ 
πεοιξυέπ 

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ 

«ΑΓΠΞΘΙΖ ΑΜΑΟΣΝΖ ΖΡ ΔΚΚΑΔΑΡ 2014 – 2020» 

 

 

ΛΔΠΞ 19: «ΡΖΠΘΝΖ ΓΘΑ ΞΟΘΙΖ ΑΜΑΟΣΝΖ ΛΔΡΩ ΞΣ LEADER 
(ΑΟξΙ – ΞΟΘΙΖ ΑΜΑΟΣΝΖ ΛΔ ΟΠΩΞΒΞΣΚΘΑ ΞΟΘΙΩΜ ΙΞΘΜΞΖΩΜ)» 

ΞΣ ΟΑΑ 2014-2020 
ΣΟΞΛΔΠΞ 19.2: «ΡΖΠΘΝΖ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ ΔΠΑΡΔΩΜ ΩΜ ΡΠΑΖΓΘΙΩΜ ΞΟΘΙΖΡ 

ΑΜΑΟΣΝΖΡ ΛΔ ΟΠΩΞΒΞΣΚΘΑ ΞΟΘΙΩΜ ΙΞΘΜΞΖΩΜ (CLLD/LEADER)» 
ΣΟΞΔΠΑΡΖ:19.2.4.5 

 
Η πίρςχρη ποξέουεςαι από ςξ Ποόγοαμμα «Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 

2014 – 2020» με ρσγυοημαςξδόςηρη από ςξ Δ.Γ.Τ.Α.Α. 
 

 

ΔΘΑΙΖΠΣΝΖ ΡΣΜΞΟΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ, 
 

ΡΣΛΤΩΜΑ ΛΔ Ξ ΑΠΗΠ. 117 ΞΣ  Μ.4412/16, ΙΑΘ ΛΔ ΙΠΘΖΠΘΞ ΔΟΘΚΞΓΖΡ 
ΖΜ ΟΚΔΞΜ ΡΣΛΤΔΠΞΣΡΑ ΑΟΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΑΟΞΦΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ 

 ΛΔ ΒΑΡΖ ΖΜ ΘΛΖ 
ςηπ ποάνηπ: 

 
«ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ LEADER ΙΑΡΞΠΘΑΡ» 
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ΔΥΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ-
ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

(ΜΑΘ-ΞΥΘ) 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΑΜΑΠΖΡΖΡ ΡΞ 
ΙΖΛΔΖΡ 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ 
ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖΡ ΡΞΜ 

ΞΟΘΙΞ ΣΟΞ 

ΜΑΘ 22.04.2021 22.04.2021 

 

 
ΑΟΞΤΑΡΖ 

 
Ξ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΠΥΖΡ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ 

 
 
Έυξμςαπ σπϊφη: 
 

1. ξ Μ.3852/10 (ΤΔΙ 87 Α΄/7.6.2010)»Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ-Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» ϊπχπ ιρυϋει. 

2. ξ Μ.4555/2018 (Οοϊγοαμμα ΙΚΔΘΡΗΔΜΖΡ Θ) 
3. ξ Ο.Δ. 146 (ΤΔΙ  239Α΄/23.12.2010) Ξογαμιρμϊπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ 

Λακεδξμίαπ. 
4. ξ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 

(ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

5. ξ μ. 4314/2014 (Α' 265)
1
, “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή 

αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) 
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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ  
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ 
ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΙΑΡΞΠΘΑΡ  
Δ/ΜΡΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞΣ – ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ 
 
αυ. Δ/μρη: Διξικηςήοιξ           
.Ι. 52100 , ΙΑΡΞΠΘΑ 
ηλέτχμξ: 2467350279 
Fax: 2467350353 
Δ-mail : t.prom@kastoria.pdm.gov.gr 
Web:kastoria.pdm.gov.gr 
Οληοξτξοίεπ: Ι.Οξσοραμίδξσ 

 
 

ΡΣΜΞΟΘΙΞΡ  ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ  
(ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ Μ.4412/2016) 

 

-«ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ 
LEADERΙΑΡΞΠΘΑΡ»  
(CLLDLEADER- Λέςοξ 19 ςξσ ΟΑΑ) 
Α) ΞΣΠΘΡΘΙΞΡ ΞΔΖΓΞΡ 
Β) ΡΣΜΞΟΘΙΞΡ ΞΣΠΘΡΘΙΞΡ ΞΔΖΓΞΡ 
 

-CPV 1: 22820000-4 Έμςσπα 
 

ΑΠΘΗΛΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ: 5/2021 
 
ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ (άμεσ ΤΟΑ):  38.730,00€ 
ΡΣΜΞΚΞ (ρσμπ.ΤΟΑ):                 48.025,20€ 
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Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ 
ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 3614/2007 (Α' 267) «Διαυείοιρη, 
έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 
2007 -2013», 

6. ξ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ 
(εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 

7. ξ μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ 
Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ 
π.δ.318/1992(Α΄161)και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1. 

8. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ 
Ξδηγία 2011/7 ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ 
ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

9. ξ μ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ» 
10. ξ άοθοξσ 26 ςξσ μ.4024/2011 (Α 226) «Ρσγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ 

διξίκηρηπ και ξοιρμϊπ ςχμ μελόμ ςξσπ με κλήοχρη», 
11. ξ μ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,  
12. ξ μ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη 

μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και Ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ 
ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”, 

13. ξ άοθοξσ 4 ςξσ π.δ. 118/07 (Α΄150)2 
14. ξ μ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,  
15. ξ μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ”  και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 
16. ξ μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και 

Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  
17. ξπ.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια 

έγγοατα και ρςξιυεία”,  
18. ξπ.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 
19. ξπ.δ. 39/2017 (Α΄64) «Ιαμξμιρμϊπ ενέςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ 

ςηπ Α.Δ.Ο.Ο.» 
20. ημ με αο. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και 

Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ 
Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ 
και Αμάπςσνηπ» 

21. ξ Μ. 4314/2014(ΤΔΙ 265/2014, ς.Α): «Α. Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ 
εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ  ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014-2020, 
Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ ελλημικϊ δίκαιξ, 
ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α΄297) και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 
265/Α΄/23.12.2014) ϊπχπ ιρυϋει. 

22. ημ σπ΄ αοιθμ. 137675/ΔΣΗΣ1016/19-12-2018 (ΤΔΙ 5968/31-12-2018, ς.Β.) 
Απϊταρη ςξσ Στσπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με θέμα: «Αμςικαςάρςαρη ςηπ 
σπ‟ αοιθμ. 110427/EΣΗΣ/1020/20.10.2016 (ΤΔΙ Β΄ 3521) σπξσογικήπ απϊταρηπ με 
ςίςλξ «οξπξπξίηρη και αμςικαςάρςαρη ςηπ σπ‟ αοιθμ. 81986/ΔΣΗΣ712/31.7.2015 
(ΤΔΙ Β΄ 1822) σπξσογικήπ απϊταρηπ “Δθμικξί καμϊμεπ επιλενιμϊςηςαπ δαπαμόμ για 
ςα ποξγοάμμαςα ςξσ ΔΡΟΑ 2014-2020 - Έλεγυξι μξμιμϊςηςαπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ 
ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ ποάνεχμ ΔΡΟΑ 2014-2020 απϊ Αουέπ Διαυείοιρηπ και 
Δμδιάμερξσπ Τξοείπ - Διαδικαρία εμρςάρεχμ επί ςχμ απξςελερμάςχμ ανιξλϊγηρηπ 
ποάνεχμ”». 

23. ημ Σ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573) «1η ςοξπξπξίηρη ςηπ Σ.Α. 13215/30-11-
2017(B΄4285): Ολαίριξ σλξπξίηρηπ Σπξμέςοξσ 19.2, ςξσ Λέςοξσ 19, ξπική Αμάπςσνη 
με Οοχςξβξσλία ξπικόμ Ιξιμξςήςχμ, (ΑΟξΙ) ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ 
Αμάπςσνηπ 2014-2020, για παοεμβάρειπ Δημξρίξσ υαοακςήοα και λξιπέπ διαςάνειπ 
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εταομξγήπ ςχμ ξπικόμ Οοξγοαμμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει κάθε 
τξοά. 

24. ξ ξπικϊ Οοϊγοαμμα CLLD/LEADER - ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ ,  

Λέςοξ 19 «ξπική Αμάπςσνη με ποχςξβξσλία ςξπικόμ κξιμξςήςχμ CLLD/LEADER», 

Σπξμέςοξ 19.2 «Ρςήοινη σλξπξίηρηπ δοάρεχμ ςχμ ρςοαςηγικόμ ςξπικόμ 

αμάπςσνηπ με ποχςξβξσλία ςξπικόμ κξιμξςήςχμ CLLD/ LEADER». 

25. ξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Οοϊγοαμμα 

"Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014 – 2020 ποξρέγγιρη CLLDLEADER" με 

ρσγυοημαςξδϊςηρη απϊ ςξ Δ.Γ..Α.Α. και ρσγκεκοιμέμα απϊ ςημ ΡΑ 082/1. 

Ξ Ιχδικϊπ ΡΑΔ ςξσ έογξσ είμαι 2017ΡΔ08210000. 

26. ημ με αοιθμ. ποχς. 3318/25.07.2018 ρϋμτχμη γμόμη ςξσ ΔΞ.  
27. ημ αοιθμ. 116/15.01/2020 Απϊταρη ςξσ Οεοιτεοειάουη Δσςικήπ Λακεδξμίαπ,  

έμςανηπ ποάνεχμ ρςξ CLLD LEADER - ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ. 
28. ξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ – Οεοιτεοειακή 

Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ, ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2020 ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθ. 
415/18-3-2020 (ΑΔΑ ΦΕΟΞ7ΚΦ-Θ9Λ) απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςηπ 
Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ. 

29. ημ με αοιθμ.ποχς.(40989/20), 1611/20(ΑΔΑΛ 20REQ006447077) απϊταρη 
δέρμεσρηπ πίρςχρηπ πξρξϋ 48.025,20€,ρςξμ  ΙΑΔ 02.03.073.9779.03.00013 ςξσ 
Οοξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ΟΔΛ. 

30. ξ αοιθμ. 101527/22.7.2020 έγγοατξ ξοιρμξϋ Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ ςηπ 
παοαπάμχ ποάνηπ.  

31. ημ με αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ 168965/2020, μελέςη ςηπ Δ/μρηπ Αμάπςσνηπ ςηπ 
Ο.Δ.Ιαρςξοιάπ.  

32. ημ 335/20απϊταρη ςξσ Οεοιτεοειακξϋ Ρσμβξσλίξσ, με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η 
διεμέογεια Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ ποάνηπ «ξσοιρςικέπ 
Οληοξτξοίεπ Οεοιξυήπ LeaderΙαρςξοιάπ. 

33. ξ αοιθμ. 185307/23.12.2020 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Αμάπςσνηπ , ευμική Έκθερη , 
για ςημ ρϋμςανη ςχμ ϊοχμ διεμέογειαπ Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ.  

34. ημ αοιθμ.1924/20απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ με ςημ ξπξία εγκοίμξμςαι ξι 
ϊοξι διεμέογειαπ ςξσ Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ για ςημ Έκδξρη ξσοιρςικόμ Ξδηγόμ 
ρςα πλαίρια σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ: «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ Οεοιξυήπ 
LeaderΙαρςξοιάπ». 

35. ημ αοιθμ.193/2021 απϊταρη ςηπ Ξ.Δ., Ιαςάοςιρηπ ςχμ ΙΑΟ  Ξικ.Δςξσπ 2021 ςηπ 
Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ. 

36. ημ αοιθμ. 1238/18.02.2021Απϊταρη δέρμεσρηπ πίρςχρηπ για ςξ 2021, πξρξϋ 
48.025,20€ (ΑΔΑ ΩΔΥΛ7ΚΦ-Μ59) . 

37. ημ αοιθμ. 1497/15.04.2021 Οοξέγκοιρη διακήοσνηπ ςξσ σπξέογξσ ςηπ Οοάνηπ με 
ςίςλξ «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ», ςηπ Οεοιτέοειαπ 
Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, ρςξ Οοϊγοαμμα «Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014- 2020» – 
Λέςοξ 19, Σπξμέςοξ 19.2, Σπξδοάρη 19.2.4.3 ΙΩΔ. ΞΟΡΑΑ : 0010947449 ςηπ ΔΣΔ - 
Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ . 

38. χμ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθέμςχμ 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. 

39. ημ αμάγκη, ρςα πλαίρια αμάδεινηπ και ποξβξλήπ ςηπ ΟΔ Ιαρςξοιάπ και 
ρσγκεκοιμέμα πεοιξυόμ LEADER, για καςαγοατή και απξςϋπχρη ρε ξσοιρςικξϋπ 
Ξδηγξϋπ ςχμ ιδιαίςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ, όρςε μα επιςεσυθεί η ποξρέλκσρη 
επιρκεπςόμ διατϊοχμ καςηγξοιόμ .  
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ΟΠΞΙΖΠΣΡΡΞΣΛΔ 

 
 

ΡΣΜΞΟΘΙΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ (ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ Μ.4412/2016) 
 

με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ η πλέξμ ρσμτέοξσρα 
απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά με βάρη ςημ υαμηλϊςεοη ςιμή επί ςξσ 
ποξωπξλξγιρμξϋ ςχμ ςμημάςχμ για ςα ξπξία καςαςίθεςαι η ποξρτξοά, για ςημ 

αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ : «ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ 
LEADERΙΑΡΞΠΘΑΡ»,(CLLDLEADER- Λέςοξ 19 ςξσ ΟΑΑ). 
 
Οοξωπξλξγιρμϊπ ςξσ διαγχμιρμξϋ  υχοίπ ΤΟΑ :  38.730,00€ 
 
Ξι σπξφήτιξι μπξοξϋμ μα καςαθέρξσμ ποξρτξοά για έμα  ή και για ςα δϋξ ςμήμαςα 
ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ αμςικειμέμξσ ρϋμτχμα με ςημ αματξοά πξσ παοαςίθεςαι 
ρςημ παοξϋρα, ετϊρξμ διαςίθεμςαι απξδεδειγμέμα, η επάοκεια και η ικαμϊςηςα.  
Ξι ποξρτξοέπ  πξσ απαιςξϋμςαι καςά πεοίπςχρη μα ποξρκξμιρθξϋμ ρϋμτχμα με 

ςημ παοξϋρα, σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ σπξφητίξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ρςξ 

αομϊδιξ μήμα Οοξμηθειόμ ςηπ Δ/μρηπ Διξικηςικξϋ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ 

, Γοατείξ 4ξ , 2ξπ ϊοξτξπ , Λεγ. Αλενάμδοξσ 15-Διξικηςηοιξ Ιαρςξοιά ,ςιπ εογάριμεπ 

ημέοεπ και όοεπ 08,00 π.μ. έχπ και 15,00 μ.μ. , ρςιπ ποξθερμίεπ ϊπχπ ςξ άοθο. 121 

ςξσ Μ. 4412/2016 ξοίζει. 

● Ζ ημεοξμημία αμάοςηρηπ και έμαονηπ ςηπ καςάθερηπ ςχμ ποξρτξοόμ 
είμαι η:…22/04/2021…………………. 

● Ζ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ καςάθερηπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η: 11/05/2021 
και όοα 12,00 μ.μ.………… 

● Ζ ημεοξμημία απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η:.11/05/2021 και 
όοα 13,00 μ.μ. 
 

         α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & 
δχοεάμ ηλεκςοξμική ποϊρβαρη μέρχ: (α) ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ ςξσ Ι.Ζ.Λ.ΔΖ.Ρ.: 
www.promitheus.gov.grκαι  (β) ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ: 
https://www.pdm.gov.gr/ και https://kastoria.pdm.gov.gr ρςη διαδοξμή: 

Δμημέοχρη πξλιςόμ → Διακηοϋνειπ-Διαγχμιρμξί. 
 
Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η 
δσμαςϊςηςα καςάθερηπ ποξρτξοάπ . 
 
Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ ρσμημμέμχμ 
Οαοαοςημάςχμ, ςα ξπξία απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςα ςμήμαςα ςηπ παοξϋραπ 
Απϊταρηπ. 
 
Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι εκαςϊμ είκξρι  (120 ) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ 
απϊ ςημ επξμέμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
 
 

Οοξρτξοά η ξπξία ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αμχςέοχ 

ποξβλεπϊμεμξ απξοοίπςεςαι. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.pdm.gov.gr/
https://kastoria.pdm.gov.gr/
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Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι δέκα (10) μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ, 
με δσμαςϊςηςα παοάςαρηπ ςηπ πέμςε (5) μήμεπ. 
 
Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεμεογηθεί (απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ), 
ρϋμτχμα με ςξ άοθο. 100 και 221-221Α ςξσ Μ.4412/16, απϊ οιμελή Δπιςοξπή πξσ 
ρσγκοξςήθηκε ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 26 ςξσ Μ. 4024 (ΤΔΙ 226/Α‟/27.10.2011) και 
ςχμ ρυεςικόμ εγκσκλίχμ & απξτάρεχμ πξσ εκδϊθηκαμ κας‟ ενξσριξδϊςηρη ασςήπ. 
 
 
 

Ξ Αμςιπεοιτεοειάουηπ                           Ξ Οεοιτεοειάουηπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ 
 
 

ΡΑΒΒΞΟΞΣΚΞΡ ΔΖΛΖΠΘΞΡ                                       ΙΑΡΑΟΘΔΖΡ ΓΔΩΠΓΘΞΡ 
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ΔΚΚΖΜΘΙΖ  ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΔΣΘΙΖΡ  ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ  
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΙΑΡΞΠΘΑΡ 
Δ/ΜΡΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞΣ - ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ  
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ,  ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ Μ.4412/2016 , για ςημ 
αμάθερη σπηοεριόμ: «ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ LEADER 
ΙΑΡΞΠΘΑΡ» (CLLDLEADER- Λέςοξ 19 ςξσ ΟΑΑ), ρσμξλικξϋ 
ποξωπξλξγιρμξϋ38.730,00€υχοίπ Τ.Ο.Α. , με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ 
πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ςιμή. 
 
Ιχδικϊπ  
CPV 1: 22820000-4Έμςσπα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικό Σεφχος Διακήρυξης Νο 5/2021 

 

 

«Π.Ε.ΚΑΣΟΡΙΑ -  2021» 
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ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΑ 
 

ΥΠΖΡΘΛΞΘ 
0ΠΘΡΛΞΘ 

  

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

Α΄ 
ΔΘΑΙΖΠΣΝΖ 

 

 

 ΓΔΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ  

ΑΠΗΠΞ 1  ΡΞΘΥΔΘΑ ΑΜΑΗΔΞΣΡΑΡ ΑΠΥΖΡ  

ΑΠΗΠΞ 2 ΘΚΞΡ, ΔΙΘΛΩΛΔΜΖ ΑΝΘΑ ΙΑΘ ΡΣΜΞΛΖ 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
 

ΑΠΗΠΞ 3 ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

ΑΠΗΠΞ 4 ΗΔΡΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ  

ΑΠΗΠΞ 5 ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΡΣΜΑΦΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

ΑΠΗΠΞ 6 :  ΑΠΥΔΡ ΔΤΑΠΛΞΕΞΛΔΜΔΡ ΡΖ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ 

ΡΣΜΑΦΖΡ  
 

ΑΠΗΠΞ 7 ΔΓΓΠΑΤΑ ΡΣΛΒΑΡΖΡ (ΔΣΥΖ) ΙΑΘ ΟΠΞΡΒΑΡΖ ΡΔ 

ΑΣΑ, ΔΘΔΣΙΠΘΜΘΡΔΘΡ/ ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΔΡ 

ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ 

 

ΑΠΗΠΞ 8 ΥΠΞΜΞΡ ΘΡΥΣΞΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ  

ΑΠΗΠΞ 9 ΔΖΛΞΡΘΞΖΑ  

ΑΠΗΠΞ 10 ΙΠΘΖΠΘΑ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ (ΑΜΑΗΔΡΖΡ) – 
ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

 

ΑΠΗΠΞ 11 ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  

ΑΠΗΠΞ 12 ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  

ΑΠΗΠΞ 13 ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ  

ΑΠΗΠΞ 14 ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ  

ΑΠΗΠΞ 15 ΔΙΔΚΔΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖ  

   

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

Β΄ 
ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ 

ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

Γ΄ 
ΔΜΣΟΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ  

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

Δ΄ 
ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞ ΔΜΣΟΞ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ 

ΔΖΚΩΡΖΡ (TEΣΔ) 
 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 
Δ΄ 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ  

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

Ρ΄ 
ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 
Ζ΄ 

ΡΣΓΓΠΑΤΖ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΩΜ  
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ΥΠΖΡΘΛΞΘ 0ΠΘΡΛΞΘ 

 

Ξι ακϊλξσθξι ϊοξι θα έυξσμ ςιπ έμμξιεπ πξσ ςξσπ απξδίδξμςαι ρςη ρσμέυεια: 

● Αμαθέςξσρα Αουή: Ζ Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ , Οεοιτεοειακή 
Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ. 

● Απξταρίζξμ ϊογαμξ: Ξικξμξμική Δπιςοξπή Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ 
Λακεδξμίαπ. 

● Αομϊδια Σπηοερία πξσ Διεμεογεί ςξ Διαγχμιρμϊ: Ζ Διεϋθσμρη Διξικηςικξϋ 
Ξικξμξμικξϋ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ, μήμα Οοξμηθειόμ.  

● Αομϊδια Δπιβλέπξσρα Σπηοερία: Δ/μρη Αμάπςσνηπ- Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ. 
● Αομϊδια Σπηοερία Ρυεδιαρμξϋ ευμικόμ Υαοακςηοιρςικόμ: Δ/μρη 

Αμάπςσνηπ- Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ. 
● Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ (ΔΔ): ξ αομϊδιξ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ για 

ςημ απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ πξσ καςαςίθεμςαι ρςξ 
πλαίριξ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

● Ξικξμξμικϊπ Τξοέαπ: Ιάθε τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ ή έμχρη ασςόμ ςχμ 
ποξρόπχμ ή/και τξοέχμ,   ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ποξρχοιμόμ 
ρσμποάνεχμ επιυειοήρεχμ, πξσ ποξρτέοει ρςημ παοξυή σπηοεριόμ.  

● μήμαςα διαγχμιρμξϋ: ξ αμςικείμεμξ ςξσ διαγχμιρμξϋ σπξδιαιοείςαι ρε 
δϋξ (2) ςμήμαςα, για ςα ξπξία είμαι δσμαςή η σπξβξλή ποξρτξοάπ 
(ςμημαςική ποξρτξοά ή και ρσμξλική).  

●  Οοξρχοιμϊπ Αμάδξυξπ (ή Λειξδϊςηπ): Ξ σπξφήτιξπ ςξσ ξπξίξσ η 
ποξρτξοά ανιξλξγήθηκε χπ η μξμίμχπ ρσμτεοϊςεοη,  βάρει υαμηλϊςεοηπ 
ςιμήπ  ρσγκοιςικά με ασςέπ ςχμ σπξλξίπχμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα. 

● Αμάδξυξπ: Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςξμ ξπξίξ έυει αμαςεθεί με δημϊρια 
ρϋμβαρη η παοξυή σπηοεριόμ. 

● Ιαςακϋοχρη: Ζ απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ με ςημ ξπξία 
αμαδεικμϋεςαι ξ Αμάδξυξπ.  

● Οοξωπξλξγιρμϊπ (διαγχμιρμξϋ): Ζ εκςιμόμεμη απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή 
χπ μέγιρςη πιθαμή δαπάμη για ςημ σλξπξίηρη, ςηπ σπηοερίαπ. 

● Οοξωπξλξγιρμϊπ (ρσμξλικϊπ): Ζ εκςιμόμεμη απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή χπ 
δσμηςική δαπάμη για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ έογξσ .  

● Ρσμβαςικϊ ίμημα: Ζ ςιμή ποξρτξοάπ ρςημ ξπξία θα καςακσοχθεί ξ 
διαγχμιρμϊπ για κάθε ςμήμα.  

●  Ι.Ζ.Λ.ΔΖ.Ρ.: Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ.  
● ΔΣΔ: ξ σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ πξσ ρσμπληοόμεςαι και 

σπξβάλλεςαι με ρκξπϊ ςημ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ 
ξικξμξμικξί τξοείπ πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ διακήοσνηπ. ξ ΔΣΔ είμαι 
η ηλεκςοξμική έκδξρη ασςήπ ςηπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, πξσ παοέυεςαι χπ 
έμςσπξ ρςξ διαδίκςσξ απϊ ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α΄ 

ΓΔΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ  

 

ΔΘΔΞΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ  Ρσμξπςικϊπ Διαγχμιρμϊπ ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ 
Μ.4412/2016 

ΙΠΘΖΠΘΞ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ  
 

Ζ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 
ποξρτξοά με ςημ υαμηλϊςεοη ςιμή 

ΙΑΑΚΖΙΘΙΖ ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ 
ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
ΡΖΜ ΑΠΛΞΔΘΑ ΣΟΖΠΔΡΘΑ  ΖΡ Α.Α. 
 

Ζμεοξμημία : 11/05/2021 
Ζμέοα : οίςη 
Ώοα : 12,00 μ.μ. 

ΞΟΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ  
 

μήμα  Οοξμηθειόμ,  
Διξικηςήοιξ Ιαρςξοιάπ 
Ι 52100 

ΘΡΥΣΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ  
 

Δκαςϊμ είκξρι (120) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη 
ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

ΙΩΔΘΙΞΡ CPV  
 

CPV 1: 22820000-4  Έμςσπα 
 

KAE 
 

02.03.073.9779.03.00013 
 

ΔΙΘΛΩΛΔΜΖ ΑΝΘΑ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  
 

48.025,20 € (με ΤΟΑ 24%) 
38.730,00 € (υχοίπ ΤΟΑ 24%) 

ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  
 

Δέκα (10) μήμεπ με έμαονη απϊ ςημ σπξγοατήπ 
ςηπ. Οαοάςαρη πέμςε (5) μήμεπ  

ΙΠΑΖΡΔΘΡ ΔΟΘ ΖΡ ΘΛΖΡ ΩΜ 
ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 
 

Ζ αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ σπϊκειςαι ρε κοάςηρη 
πξρξρςξϋ 0,07%  σπέο ςηπ ΔΑΑΔΖΡΣ  και ρε 
κοάςηρη 0,06% σπέο ςηπ ΑΔΟΟ, ρϋμτχμα με 
ςα άοθοα 375 παο. 7 και 350 παο. 3 
αμςίρςξιυα ςξσ Μ. 4412/2016. 
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ΑΠΗΠΞ 1.     ΡΞΘΥΔΘΑ ΑΜΑΗΔΞΣΡΑΡ ΑΠΥΖΡ 
 

1.1. Γεμικά Ρςξιυεία 

 

Δπχμσμία Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ -  
Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ 

αυσδοξμική διεϋθσμρη Διξικηςήοιξ 

Οϊλη Ιαρςξοιά 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 52100 

Υόοα Δλλάδα 

Ιχδικϊπ ΜUTS  

ηλέτχμξ 24673-50274 

  

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ  t.prom@kastoria.pdm.gov.gr 

m.stoikou@kastoria.pdm.gov.gr 

Οληοξτξοίεπ για ςημ διεμέογεια ςξσ 
διαγχμιρμξϋ 

ηλέτχμξ 

Οληοξτξοίεπ ποξκηοσρρϊμεμξσ αμςικειμέμξσ 

ηλέτχμξ 

 

Ιαλλιϊπη Οξσοραμίδξσ 

 

2467350279 

Λαοία Ρςϊψκξσ 

2467350274 

Γεμική Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ  (URL) https://www.pdm.gov.gr/ 

https://kastoria.pdm.gov.gr 

  

 

1.2. Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ – Ιϋοια Δοαρςηοιϊςηςα 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι η Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ- Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα 
Ιαρςξοιάπ  και αμήκει ρςημ Γεμική Ισβέομηρη, ρςξμ σπξςξμέα ΞΑ. 

Ιϋοια Δοαρςηοιϊςηςα ςηπ είμαι ξι Γεμικέπ Δημϊριεπ Σπηοερίεπ (4270/14, αοθο.14). 

 

ΑΠΗΠΞ 2 : ΘΚΞΡ, ΔΙΘΛΩΛΔΜΖ ΑΝΘΑ ΙΑΘ ΡΣΜΞΛΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

ΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

2.1 Ξ ςίςλξπ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι : 

 
«ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ LEADERΙΑΡΞΠΘΑΡ»  
(CLLDLEADER- Λέςοξ 19 ςξσ ΟΑΑ). 
 
 
 

mailto:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr
m.stoikou@kastoria.pdm.gov.gr
https://www.pdm.gov.gr/
https://kastoria.pdm.gov.gr/
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2.2Δκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ 

 Ζ εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ  αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 38.730,00€ υχοίπ 
Τ.Ο.Α.και η ρσμξλική ανία ασςήπ ρςξ πξρϊ ςχμ 48.025,20€ 
(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%). 
 
Ζ παοαπάμχ εκςιμόμεμη ανία,  αμαλϋεςαι χπ ενήπ : 
 
Α) ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ  (πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ) , κϊρςξπ 22.790,00€ , 
υχοίπ ΤΟΑ 
Β) Ρσμξπςικϊπ ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ(πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ) , κϊρςξπ 
15.940,00€, υχοίπ ΤΟΑ 
 
Για ςη δέρμεσρη ςξσ ρσμξλικξϋ πξρξϋ, σπάουει η αοιθμ. 1238/18.02.2021 Απϊταρη 
Αμάληφηπ πξρξϋ για ςξ 2021. 
Ζ δαπάμη είμαι εγγεγοαμμέμη ρςξμ ΙΑΔ 02.03.073.9779.03.00013 ςξσ 
Οοξωπξλξγιρμξϋ ςηπ. 
 
2.3  Ρϋμςξμη πεοιγοατή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ  

Ζ σλξπξίηρη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυει χπ αμςικείμεμξ ςημ αμάδεινη ςηπ 

«ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ LEADERΙΑΡΞΠΘΑΡ»  
(CLLDLEADER- Λέςοξ 19 ςξσ ΟΑΑ). 

 
Σπξδιαιοείςαι ρε δϋξ (2) ςμήμαςα, ςα ξπξία απξςελξϋμ και ςμήμαςα ςξσ 

διαγχμιρμξϋ και ρσγκεκοιμέμα: 
 
ΛΖΛΑ Α): ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ  (πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ) (και  
ΛΖΛΑΒ):Ρσμξπςικϊπ ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ  (πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ) . 
 
Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για ςξ έμα ή και ςα δϋξ ςμήμαςα ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ 
πεοιγοάτξμςαι ρςξ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β΄. 
 
Αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ τσρικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ δίδεςαι ρςξ 
ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β΄. 
 
Ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ καςαςάρρξμςαι ρςξμ ακϊλξσθξ κχδικϊ ςξσ Ιξιμξϋ 
Κενιλξγίξσ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ (CPV) : 22820000-4  Έμςσπα, ρϋμτχμα με ςξμ 
Ιαμξμιρμϊ (ΔΙ) 213/08 ςηπ Δπιςοξπήπ. 
 

ΑΠΗΠΞ 3 : ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

3.1Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι δέκα(10)  μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ. Ζ 
ρσμξλικήπ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι μεςά απϊ αιςιξλξγημέμη 
απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ πξσ 
σπξβάλλεςαι ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ διάοκειάπ ςηπ, ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ 
πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ έχπ πέμςε (5) μήμεπ, 
ςξ 50% ασςήπ.  Αμ λήνει η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί 
εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, αμ λήνει η παοαςαθείρα, καςά ςα αμχςέοχ, 
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διάοκεια, υχοίπ μα σπξβληθξϋμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςα παοαδξςέα ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ . 
 (Άοθοξ 53 παο. 2 πεοίπς. ια και άοθοξ 217 ςξσΜ.4412/2016) 

 

ΑΠΗΠΞ 4 : ΗΔΡΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 

Ζ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπεςαι : 

4.1 Απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςιπ κας΄ ενξσριξδϊςηρη ασςήπ εκδξθείρεπ 

καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ απϊ : 

 ξ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και 

Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)». 

 ξ Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ 

(εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ 

διαςάνειπ». 

 ξ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, 

Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα - 

οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 (Α΄161)και λξιπέπ οσθμίρειπ» και 

ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1. 

 ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ 

ρςημ Ξδηγία 2011/7ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ 

πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ». 

 ξ άοθοξ 26 ςξσ Μ.4024/2011 (Α‟ 226) «Ρσγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ 

διξίκηρηπ και ξοιρμϊπ ςχμ μελόμ ςξσπ με κλήοχρη». 

 ξ Μ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ – 

Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – 

Οοξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ». 

 ξ Μ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική 

αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και 

ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ 

διαςάνειπ». 

 ξ Μ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ». 

 ξ Μ.2690/1999 (Α' 45) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ» και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15. 

  ξ Μ. 2121/1993 (Α' 25) «Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και 

Οξλιςιρςικά Ηέμαςα» 

  ξ Ο.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ». 

 ξ Ο.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια 

έγγοατα και ρςξιυεία». 

 ξ άοθοξ 4 ςξσ ΟΔ 118/2007 (Α΄150). 

  ημ με αο. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και 

Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ 





 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΠΕΡΙΟΧΗ LEADER ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 2021 

 
Σελίδα 14 

 
  
 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ 

Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

 ημ με αοιθ. 158/2016 Απϊταρη ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ, με θέμα «Έγκοιρη ςξσ "σπξπξιημέμξσ Δμςϋπξσ Σπεϋθσμηπ 

Δήλχρηπ" (ΔΣΔ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 4 ςξσ Μ. 4412/2016 (Α΄ 147), για 

διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ ξδηγιόμ» (ΤΔΙ 

Β΄ 3698/16.11.2016). 

 ξ άοθο. 79Αςξσ 4412/2016, παο. 3 και 4. 
 ξ Μ. 3548/2007 (Α΄68) «Ιαςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ 

ρςξ μξμαουιακϊ και ςξπικϊ ϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ». 

 ξ Μ. 4314/2014(ΤΔΙ 265/2014, ς.Α): «Α. Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και 
ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ  ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 
2014-2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ 
και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ ελλημικϊ 
δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α΄297) και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 
265/Α΄/23.12.2014) ϊπχπ ιρυϋει. 

 ημ σπ΄ αοιθμ. 137675/ΔΣΗΣ1016/19-12-2018 (ΤΔΙ 5968/31-12-2018, ς.Β.) 
Απϊταρη ςξσ Στσπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με θέμα: «Αμςικαςάρςαρη 
ςηπ σπ‟ αοιθμ. 110427/EΣΗΣ/1020/20.10.2016 (ΤΔΙ Β΄ 3521) σπξσογικήπ 
απϊταρηπ με ςίςλξ «οξπξπξίηρη και αμςικαςάρςαρη ςηπ σπ‟ αοιθμ. 
81986/ΔΣΗΣ712/31.7.2015 (ΤΔΙ Β΄ 1822) σπξσογικήπ απϊταρηπ “Δθμικξί 
καμϊμεπ επιλενιμϊςηςαπ δαπαμόμ για ςα ποξγοάμμαςα ςξσ ΔΡΟΑ 2014-2020 - 
Έλεγυξι μξμιμϊςηςαπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ ποάνεχμ 
ΔΡΟΑ 2014-2020 απϊ Αουέπ Διαυείοιρηπ και Δμδιάμερξσπ Τξοείπ - Διαδικαρία 
εμρςάρεχμ επί ςχμ απξςελερμάςχμ ανιξλϊγηρηπ ποάνεχμ”». 

 ημ Σ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573) «1η ςοξπξπξίηρη ςηπ Σ.Α. 13215/30-11-
2017(B΄4285): Ολαίριξ σλξπξίηρηπ Σπξμέςοξσ 19.2, ςξσ Λέςοξσ 19, ξπική 
Αμάπςσνη με Οοχςξβξσλία ξπικόμ Ιξιμξςήςχμ, (ΑΟξΙ) ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 2014-2020, για παοεμβάρειπ Δημξρίξσ υαοακςήοα και 
λξιπέπ διαςάνειπ εταομξγήπ ςχμ ξπικόμ Οοξγοαμμάςχμ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει κάθε τξοά. 

 ξ ξπικϊ Οοϊγοαμμα CLLD/LEADER - ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ 
Αμάπςσνηπ ,  Λέςοξ 19 «ξπική Αμάπςσνη με ποχςξβξσλία ςξπικόμ 
κξιμξςήςχμ CLLD/LEADER», Σπξμέςοξ 19.2 «Ρςήοινη σλξπξίηρηπ δοάρεχμ 
ςχμ ρςοαςηγικόμ ςξπικόμ αμάπςσνηπ με ποχςξβξσλία ςξπικόμ κξιμξςήςχμ 
CLLD/ LEADER». 

 ξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Οοϊγοαμμα 

"Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014 – 2020 ποξρέγγιρη CLLDLEADER" με 

ρσγυοημαςξδϊςηρη απϊ ςξ Δ.Γ..Α.Α. και ρσγκεκοιμέμα απϊ ςημ ΡΑ 082/1.Ξ 

Ιχδικϊπ ΡΑΔ ςξσ έογξσ είμαι 2017ΡΔ08210000. 

 χμ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθέμςχμ 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. 
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Ιαθόπ και ςχμ: 

1. ξ Ο.Δ. 146/10 (239/Α) ΞΔΣ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ. 

2. ξ Μ. 4314/2014(ΤΔΙ 265/2014, ς.Α): «Α. Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ 
και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ  ποξγοαμμαςική 
πεοίξδξ 2014-2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ 
Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 
156/16.6.2012) ρςξ ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 
(Α΄297) και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 265/Α΄/23.12.2014) ϊπχπ ιρυϋει. 

3. ημ σπ΄ αοιθμ. 137675/ΔΣΗΣ1016/19-12-2018 (ΤΔΙ 5968/31-12-2018, 
ς.Β.) Απϊταρη ςξσ Στσπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με θέμα: 
«Αμςικαςάρςαρη ςηπ σπ‟ αοιθμ. 110427/EΣΗΣ/1020/20.10.2016 (ΤΔΙ Β΄ 
3521) σπξσογικήπ απϊταρηπ με ςίςλξ «οξπξπξίηρη και αμςικαςάρςαρη 
ςηπ σπ‟ αοιθμ. 81986/ΔΣΗΣ712/31.7.2015 (ΤΔΙ Β΄ 1822) σπξσογικήπ 
απϊταρηπ “Δθμικξί καμϊμεπ επιλενιμϊςηςαπ δαπαμόμ για ςα 
ποξγοάμμαςα ςξσ ΔΡΟΑ 2014-2020 - Έλεγυξι μξμιμϊςηςαπ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ ποάνεχμ ΔΡΟΑ 2014-2020 απϊ Αουέπ 
Διαυείοιρηπ και Δμδιάμερξσπ Τξοείπ - Διαδικαρία εμρςάρεχμ επί ςχμ 
απξςελερμάςχμ ανιξλϊγηρηπ ποάνεχμ”». 

4. ημ Σ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573) «1η ςοξπξπξίηρη ςηπ Σ.Α. 13215/30-
11-2017(B΄4285): Ολαίριξ σλξπξίηρηπ Σπξμέςοξσ 19.2, ςξσ Λέςοξσ 19, 
ξπική Αμάπςσνη με Οοχςξβξσλία ξπικόμ Ιξιμξςήςχμ, (ΑΟξΙ) ςξσ 
Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 2014-2020, για παοεμβάρειπ 
Δημξρίξσ υαοακςήοα και λξιπέπ διαςάνειπ εταομξγήπ ςχμ ξπικόμ 
Οοξγοαμμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει κάθε τξοά. 

5. ξ ξπικϊ Οοϊγοαμμα CLLD/LEADER - ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ 

Αμάπςσνηπ ,  Λέςοξ 19 «ξπική Αμάπςσνη με ποχςξβξσλία ςξπικόμ 

κξιμξςήςχμ CLLD/LEADER», Σπξμέςοξ 19.2 «Ρςήοινη σλξπξίηρηπ 

δοάρεχμ ςχμ ρςοαςηγικόμ ςξπικόμ αμάπςσνηπ με ποχςξβξσλία 

ςξπικόμ κξιμξςήςχμ CLLD/ LEADER». 

6. ξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ 

Οοϊγοαμμα "Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014 – 2020 ποξρέγγιρη  

CLLDLEADER" με ρσγυοημαςξδϊςηρη απϊ ςξ Δ.Γ..Α.Α. και 

ρσγκεκοιμέμα απϊ ςημ ΡΑ 082/1. 

Ξ Ιχδικϊπ ΡΑΔ ςξσ έογξσ είμαι 2017ΡΔ08210000. 

7. ημ αοιθμ. 116/15.01/2020 Απϊταρη ςξσ Οεοιτεοειάουη Δσςικήπ 

Λακεδξμίαπ,  έμςανηπ ποάνεχμ ρςξ CLLD LEADER - ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 

Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ. 

8. ημ με αοιθμ. ποχς. 3318/25.07.2018 ρϋμτχμη γμόμη ςξσ ΔΞ. 

9. ξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ – 

Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ, ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2020 ϊπχπ ασςϊπ 

ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθ. 415/18-3-2020 (ΑΔΑ ΦΕΟΞ7ΚΦ-Θ9Λ) 

απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ 

Λακεδξμίαπ. 

10. ημ αοιθμ. 20REQ006376779 2020-03-04Έγκοιρη δαπάμηπ σλξπξίηρηπ 

ςηπ ποάνηπ: «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ ςηπ πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ». 

11. ημ με αοιθμ. ποχς. 40989/20, 1611/20(ΑΔΑΛ 20REQ006447077) 
απϊταρη δέρμεσρηπ πίρςχρηπ πξρξϋ 48.025,20€,ρςξμ  ΙΑΔ 
02.03.073.9779.03.00013 ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ΟΔΛ. 
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12. ξ αοιθμ. 101527/22.7.2020 έγγοατξ ξοιρμξϋ Δπιςοξπήπ 

Οαοακξλξϋθηρηπ ςηπ παοαπάμχ ποάνηπ.  

13. ημ με αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ 168965/2020, μελέςη ςηπ Δ/μρηπ 
Αμάπςσνηπ ςηπ Ο.Δ.Ιαρςξοιάπ.  

14. ημ αοιθμ. 335/20 απϊταρη ςξσ Οεοιτεοειακξϋ Ρσμβξσλίξσ, με ςημ 

ξπξία εγκοίμεςαι η διεμέογεια Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ για ςημ 

σλξπξίηρη ςηπ  ποάνηπ «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ πεοιξυήπ Leader 

Ιαρςξοιάπ». 

15. ξ αοιθμ. 185307/23.12.2020 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Αμάπςσνηπ , ευμική 
Έκθερη , για ςημ ρϋμςανη ςχμ ϊοχμ διεμέογειαπ Ρσμξπςικξϋ 
Διαγχμιρμξϋ. 

16. ημ αοιθμ. 1924/20 απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ, έγκοιρηπ ςχμ  
ϊοχμ ςηπ  διεμέογειαπ ςξσ  εμ λϊγχ Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ. ημ 
αοιθμ.193/2021 απϊταρη ςηπ Ξ.Δ., Ιαςάοςιρηπ ςχμ ΙΑΟ  Ξικ.„Δςξσπ 
2021 ςηπ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ .  

17. ημ αοιθμ. 1238/18.02.2021Απϊταρη δέρμεσρηπ πίρςχρηπ για ςξ 2021, 
πξρξϋ 48.025,20€ (ΑΔΑ ΩΔΥΛ7ΚΦ-Μ59) . 

18. ημ αοιθμ. 1497/15.04.2021 Οοξέγκοιρη διακήοσνηπ ςξσ σπξέογξσ ςηπ 
Οοάνηπ με ςίςλξ «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ», 
ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, ρςξ Οοϊγοαμμα «Αγοξςική 
Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014- 2020» – Λέςοξ 19, Σπξμέςοξ 19.2, 
Σπξδοάρη 19.2.4.3 ΙΩΔ. ΞΟΡΑΑ : 0010947449, ςηπ ΔΣΔ - Οεοιτέοειαπ 
Δσςικήπ Λακεδξμίαπ . 
 

ΑΠΗΠΞ 5 : ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΡΣΜΑΦΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ (Άοθοα 53 παο. 2 

πεοιπς. ρς και 117 ςξσ Μ.4412/2016) 

Ζ επιλξγή ςξσ αμαδϊυξσ, θα γίμει με ςημ «διαδικαρία ρσμξπςικξϋ διαγχμιρμξϋ» 
ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ Μ.4412/2016 και σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ μϊμξσ ασςξϋ και 
ςξσπ ειδικϊςεοξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 6 : 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. 
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β) δεμ θα εμεογήρξσμ αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ ́ϊλη ςη 
διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, αλλά και καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ 

γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα 
ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

 

 

ΑΠΗΠΞ7 : ΔΓΓΠΑΤΑ ΡΣΛΒΑΡΖΡ (ΔΣΥΖ) ΙΑΘ ΟΠΞΡΒΑΡΖ ΡΔ 
ΑΣΑ, ΔΘΔΣΙΠΘΜΘΡΔΘΡ /ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ 
(Άοθοα 2 παο. 1 πεοιπς. 14, 53 και 121 Μ.4412/2016)-ΓΚΩΡΡΑ  
 

7.1. Έγγοατα ρϋμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ έμμξια ςηπ πεοίπς. 14 ςηπ παο. 1 ςξσ 
άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 4412/2016για ςξμ παοϊμςα διαγχμιρμϊ είμαι ςα ακϊλξσθα : 

 Ζ παοξϋρα Διακήοσνη με ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ. 
-Αμαλσςική Οεοιγοατή Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ 
-σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) 
-Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 
-Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ 
-Σπϊδειγμα Δημϊριαπ Ρϋμβαρηπ 

          -Ρσγγοατή Σπξυοεόρεχμ 

 

7.2 Οοϊρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

Α)α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ 
ηλεκςοξμική ποϊρβαρη ρςημ διεϋθσμρη (URL)  ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ: https://www.pdm.gov.gr/ και https://kastoria.pdm.gov.gr 

ρςη διαδοξμή: Δμημέοχρη πξλιςόμ → Διακηοϋνειπ-Διαγχμιρμξί καθόπ και ρςημ 
πλαςτϊομα ςξσ ΙΖΛΔΖΡ ρςη διεϋθσμρη: www.promitheus.gov.gr/. 
β)Ιάθε είδξσπ επικξιμχμία και αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ 
ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ t.prom@kastoria.pdm.gov.gr . 

γ) Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα σπξβάλλξμςαι ρςξ μήμα Οοξμηθειόμ, Γοατείξ 4, 2ξπ 
ϊοξτξπ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ. 

δ)Οεοαιςέοχ πληοξτξοίεπ είμαι διαθέριμεπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Σπηοερίεπ . 

 

7.3 Διεσκοιμίρειπ – Ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ (άοθοξ 121 ςξσ Μ.4412/2016) 

    Ξι Δμδιατεοϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα λάβξσμ ρσμπληοχμαςικέπ 
πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςη διαδικαρίαπ, σπξβάλλξμςαπ γοαπςόπ 
εοχςήρειπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ρςημ παοαπάμχ διεϋθσμρη μέυοι και ςημ 6η μέοα 
ποιμ απϊ ςημ λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 
Απαμςήρειπ επί, εμδευξμέμχπ, γοαπςόμ εοχςήρεχμ θα παοέυξμςαι εγγοάτχπ απϊ 
ςημ αομϊδια σπηοερία, ςξ αογϊςεοξ ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ καςαληκςική 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

 

Ζ Αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ 
ποξρτξοόμ, ξϋςχπ όρςε ϊλξι ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα 

https://www.pdm.gov.gr/
https://kastoria.pdm.gov.gr/
www.promitheus.gov.gr/
t.prom@kastoria.pdm.gov.gr
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λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για ςημ καςάοςιρη ςχμ 
ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

 
α) Όςαμ 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) Όςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 
Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ 
πξσ ζηςήθηκαμ ή ςχμ αλλαγόμ. 
Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για 
ςημ ποξεςξιμαρία καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ 
ποξθερμιόμ. 
 
7.4. Γλόρρα 
 
α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα.  
συϊμ εμρςάρειπ ή ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 
Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία ρσμςάρρξμςαι ρςημ 
ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική 
γλόρρα. 
α απξδεικςικά έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ 
επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. 
 
 
7.5. Δγγσήρειπ  
 
Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ςχμ παοαγοάτχμ 12.1  (ετϊρξμ απαιςείςαι) και  15.1 

εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή υοημαςξδξςικά ιδοϋμαςα ή αρταλιρςικέπ 

επιυειοήρειπ καςά ςημ έμμξια ςχμ πεοιπςόρεχμ β΄ και γ΄ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 14 

ςξσ μ. 4364/ 2016 (Α΄13)3, πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Έμχρηπ ή 

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

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

ςξ Δ..Α.Α. - .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,  

                                                           
3
 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώσ καιάρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018), 
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ε) ςξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη,  

ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα σπέο 
ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα ςα 
παοαπάμχ για κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  
ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε 
εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι 
ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε 
ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ, 
 η) ςα ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία  σπξβξλήπ 
ποξρτξοόμ4, 
θ) ςημ ημεοξμημία λήνηπ ή ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ,  
ι) ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα καςαβάλει ςξ πξρϊ ςηπ 
εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή έγγοατη 
ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι και  
ια) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ, ςξμ αοιθμϊ 
και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  
 
Σπϊδειγμα ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ 

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ 

ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

 
 

ΑΠΗΠΞ 8 : ΥΠΞΜΞΡ ΘΡΥΣΞΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ (Άοθοα 53 παο 2 
πεοιπς. ιρς και 97 ςξσ Μ.4412/2016) 
 

Ζ ποξρτξοά ιρυϋει και δερμεϋει ςξμ ποξρτέοξμςα για υοξμικϊ διάρςημα εκαςϊμ 
είκξρι (120) ημεοόμ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ.  

 

Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ αμχςέοχ αματεοϊμεμξσ, 
απξοοίπςεςαι χπ μη καμξμική. 

Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοάπ ποέπει μα αμαγοάτεςαι ρςξ ΔΜΣΟΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ 
ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ(ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ΄ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ). 

 

Για ςσυϊμ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, εταομϊζξμςαι ςα αματεοϊμεμα 
ρςημ παο 4 ςξσ άοθοξσ 97 ςξσ Μ.4412/2016, ϊπχπ ιρυϋει. 

 

 

ΑΠΗΠΞ 9 : ΔΖΛΞΡΘΞΖΑ (Άοθοξ 66 ςξσ Μ. 4412/2016) 

 
9.1 Ζ παοξϋρα Διακήοσνη και ςα Οαοαοςήμαςα ασςήπ θα δημξριεσθξϋμ  

 ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 66 ςξσΜ.4412/2016 

                                                           
4 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 

4497/2017. 
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http://www.eprocurement.gov.gr . 

 Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ θα αμαοςηθεί ρςξ Οοϊγοαμμα ΔΘΑΣΓΔΘΑ (ιρςξρελίδα 
http://et.diavgeia.gov.gr) ρϋμτχμα με ςξ Μ.3861/2010. 

 η παοξϋρα Διακήοσνη μαζί με ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ ρε μξοτή αουείξσ pdf, 
καθόπ και ςξ ΔΣΔ και ςξ Έμςσπξ Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ ρε μξοτή 
αουείξσ doc, ϊπχπ επίρηπ και ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ 
παοέυξμςαι μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ Αουήπ, ρςημ διεϋθσμρη : 
https://www.pdm.gov.gr/ και https://kastoria.pdm.gov.grρςη διαδοξμή: 

Δμημέοχρη πξλιςόμ → Διακηοϋνειπ-Διαγχμιρμξί . 

 ρε εμταμέπ ρημείξ ςξσ Δπιμεληςηοίξσ Ιαρςξοιάπ 

 Ρε μία ςξπική Δτημεοίδα. 

 

9.2. Ξι δαπάμεπ δημξρίεσρηπ ςηπ διακήοσνηπ , θα καςαβάλλξμςαι απϊ ςξμ 
ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ αμαδείυθηκε αμάδξυξπ με ςη διαδικαρία, με ςημ ποξρκϊμιρη 
ςχμ μϊμιμχμ παοαρςαςικόμ (άοθο.4 ςξσ Μ. 3548/2007 ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ Μ. 
3801/4.9.2009 – ΤΔΙ Α΄163- Άοθοξ 46 «Οληοχμή δαπάμηπ δημξρίεσρηπ») . 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ αμαδειυθξϋμ πλέξμ ςξσ εμϊπ (1) Αμάδξυξι , η δαπάμη 
δημξριεϋρεχμ επιμεοίζεςαι αμαλξγικά και με βάρη ςημ εκςιμόμεμη ανία κάθε 
ςμήμαςξπ.  

 

ΑΠΗΠΞ 10 : ΙΠΘΖΠΘΑ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ - ΑΜΑΗΔΡΖΡ  

(Άοθοα 53 παο.2 πεο.ιε΄ και  86  παο.2 ςξσ Μ.4412/2016) 

 

10.1 Ιοιςήοια ανιξλϊγηρηπ - αμάθερηπ 

Ιοιςήοιξ ανιξλϊγηρηπ και αμάθερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ 

ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά ,βάρει ςιμήπ και ρσγκεκοιμέμα βάρει υαμηλϊςεοηπ 

ςιμήπ. 

Οοξρχοιμϊπ αμάδξυξπ αμαδεικμϋεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςξσ ξπξίξσ η ποξρτξοά 
έυει ςημ υαμηλϊςεοη ςιμή. 

 

ΑΠΗΠΞ 11 : ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ (Άοθοξ 20 ςξσ 
Μ.4412/2016) 
 

11.1.Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξμ παοϊμςα διαγχμιρμϊ έυξσμ τξοείπ ξι ξπξίξι 
πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσ άοθοξσ 11 ςηπ παοξϋραπ. 
 

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

μξμικά ποϊρχπα , κξιμξποανίεπ ή εμόρειπ τσρικόμ ή μξμικόμ ποξρόπχμ και, ρε 
πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι εγκαςερςημέμα 
ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

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

γ) ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ 
αμάθερη δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.pdm.gov.gr/
https://kastoria.pdm.gov.gr/
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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. 

 

11.3. Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα 
ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ αλληλέγγσα και ειπ 
ξλϊκληοξμ. 

 

ΑΠΗΠΞ 12 : ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ –ΙΠΘΖΠΘΑ 
ΟΞΘΞΘΙΖΡ ΔΟΘΚΞΓΖΡ (Άοθοα 73, 74, 75 & 79Α ςξσ Μ. 
4412/2016) 

 

 

12.1 ΔΓΓΣΖΡΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

Δεμ απαιςείςαι. 

 

12.2 ΚΞΓΞΘ ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΣ 

 

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

 

12.2.1 Μα μημ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα  αμεςάκληςη 
καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ λϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 
1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016, ϊπχπ ασςξί απξςσπόμξμςαι ρςξ Λέοξπ ΘΘΘ.Α 
(Κϊγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπ) ςξσ ρσμημμέμξσ ΔΣΔ:  

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 αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, 
διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυει ενξσρία 
εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ. 

Ζ σπξυοέχρη απξκλειρμξϋ ξικξμξμικξϋ τξοέα εταομϊζεςαι επίρηπ ϊςαμ ςξ 
ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι 
μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ.  

Ζ σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά: 

αα) ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.), ιδιχςικόμ 
κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ (Θ.Ι.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.), ςξσπ 
διαυειοιρςέπ, 

ββ) ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), ςξμ διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ, 
καθόπ και ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, 

γγ) ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ ρσμεςαιοιρμόμ ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ , σπξυοέχρη ςχμ 
ποξηγξϋμεμχμ εδατίχμ ατξοά ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ.  

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (ρς) η καςά ςα αμχςέοχ, πεοίξδξπ 
απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με αμεςάκληςη απϊταρη , ασςή αμέουεςαι ρε 
πέμςε (5) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ καςαδίκηπ με αμεςάκληςη απϊταρη.  

 

12.2.2  Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ 
ξπξιξρδήπξςε ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, εάμ η αμαθέςξσρα αουή: 

α)γμχοίζει ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ 
ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και ασςϊ έυει 
διαπιρςχθεί απϊ δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ 
, ρϋμτχμα με διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ή ςημ εθμική 
μξμξθερία, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 73 
ςξσ Μ.4412/2016, ϊπχπ απξςσπόμξμςαι ρςξ Λέοξπ ΘΘΘ.Β (Κϊγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με 
ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ)ςξσ ρσμημμέμξσ ΔΣΔ. 

β) μπξοεί μα απξδείνει με καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αθεςήρει 
ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ. 
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   Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ 
Δλλάδα, ξι σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ 
καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη. 

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

γ)  γμχοίζει ή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα  μέρα, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 73 
παο 2 πεοίπς γ ςξσ μ.4412/16 ϊςι : «έυξσμ επιβληθεί ρε βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ (2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ 
ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ή αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ: αα) ςοειπ (3) ποάνειπ 
επιβξλήπ ποξρςίμξσ απϊ ςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα ςξσ Ρόμαςξπ Δπιθεόοηρηπ 
Δογαρίαπ για παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι, ρϋμτχμα 
με ςημ σπξσογική απϊταρη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, χπ 
«σφηλήπ» ή «πξλϋ σφηλήπ» ρξβαοϊςηςαπ, ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ 
ςοειπ (3) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ, ή ββ) δϋξ (2) ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ απϊ 
ςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα ςξσ Ρόμαςξπ Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ 
ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ ατξοξϋμ ςημ αδήλχςη εογαρία, ξι ξπξίεπ 
ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ δϋξ (2) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ. Ξι σπϊ αα΄ και ββ΄ 
κσοόρειπ ποέπει μα έυξσμ απξκςήρει ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ». 

 

 Ιας' εναίοερη,  ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι, ϊςαμ ξ απξκλειρμϊπ, 

ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 12.2.2, θα ήςαμ ρατόπ δσραμάλξγξπ, ιδίχπ 

ϊςαμ μϊμξ μικοά πξρά ςχμ τϊοχμ ή ςχμ ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ 

δεμ έυξσμ καςαβληθεί ή ϊςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ εμημεοόθηκε ρυεςικά με 

ςξ ακοιβέπ πξρϊ πξσ ξτείλεςαι λϊγχ αθέςηρηπ ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ ϊρξμ 

ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ρε υοϊμξ 

καςά ςξμ ξπξίξ δεμ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα λάβει μέςοα, ρϋμτχμα με ςξ 

ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 73 μ. 4412/2016, ποιμ απϊ ςημ 

εκπμξή ςηπ ποξθερμίαπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ. 

 
12.2.3. Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μπξοξϋμ μα απξκλείξσμ απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ξπξιξμδήπξςε ξικξμξμικϊ τξοέα ρε 
ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ: 

α) εάμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με καςάλληλα μέρα αθέςηρη ςχμ 
ιρυσξσρόμ σπξυοεόρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18,ςξσ  

β) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 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, 

γ) εάμ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011, η 
αμαθέςξσρα αουή διαθέςει επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα 
ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με 
ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ, 
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δ) εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24 δεμ 
μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα, 

ε) εάμ μία καςάρςαρη ρςοέβλχρηπ ςξσ αμςαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ποϊςεοη ρσμμεςξυή 
ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 48, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, 
λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα, 

ρς) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη 
πλημμέλεια καςά ςημ εκςέλερη ξσριόδξσπ απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ 
δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με αμαθέςξμςα τξοέα ή 
ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα ςημ ποϊχοη 
καςαγγελία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ 
κσοόρειπ, 

ζ) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει κοιθεί έμξυξπ 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 79, 

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

θ) Δάμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει, με καςάλληλα μέρα, ϊςι ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ 
θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ ακεοαιϊςηςά ςξσ. 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (θ) η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει 
καθξοιρςεί με αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε ςοία (3) έςη απϊ ςημ 
ημεοξμημία ςξσ ρυεςικξϋ γεγξμϊςξπ. 

 

12.2.4 Ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ 
ςηπ ρϋμβαρηπ, η Αουή απξκλείει έμαμ ξικξμξμικϊ τξοέα, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι 
ασςϊπ βοίρκεςαι λϊγχ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ασςξϋ είςε ποιμ είςε καςά ςη 
διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςχμ παοαπάμχ πεοιπςόρεχμ . 

 

12.2.5 Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςξ ποϊρχπξ ςξσ ξπξίξσ ρσμςοέυει λϊγξπ απξκλειρμξϋ 
ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ  ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ 
12.2.1, 12.2.2 και 12.2.3, 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, με ςελερίδικη απϊταρη, 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.  
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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. 

 

12.2.6 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. 

 

12.3  ΙΠΘΖΠΘΑ  ΔΟΘΚΞΓΖΡ 

 

12.3.1. Ιαςαλληλϊληςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ 
ρϋμβαρηπ απαιςείςαι μα αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα 
ρσματή με ςξ ποξκηοσρρϊμεμξ αμςικείμεμξ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ 
Έμχρηπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά 
μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ 
ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα ΥΘ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ςξσ 
Μ.4412/16.( Άοθοξ 75 Ιοιςήοια επιλξγήπ (άοθοξ 58 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ). 
 
Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ 
Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (ΔΞΥ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ ποξρυχοήρει 
ρςη ΡΔΡ , ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και 
έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα 
διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι   ρε 
αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα.  

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι 
εγγεγοαμμέμξι ρςξ Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ .  

 

12.3.2. ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα για ςημ παοξϋρα διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ ρυεςική εμπειοία 

αμςίρςξιυξσ έογξσ πξσ μα απξδεικμϋεςαι απϊ ςημ σλξπξίηρη ςξσλάυιρςξμ εμϊπ 

έογξσ ςημ ςελεσςαία πεμςαεςία αμςίρςξιυξσ αμςικειμέμξσ με ςξ ποξκηοσρρϊμεμξ 

έογξ, ποξωπξλξγιρμξϋ 5.000 εσοό. 

α παοαπάμχ θα απξδεικμϋξμςαι με ςημ ποξρκϊμιρη βεβαιόρεχμ ή Σ.Δ..  

12.3.3.  Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ 

διαυείοιρηπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξτείλξσμ μα 
ρσμμξοτόμξμςαι με: 
α)Tξ ποϊςσπξ Οιρςξπξίηρηπ Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Οξιϊςηςαπ ISO 9001:2008 ή 
μεςαγεμέρςεοϊ ςξσ εμ ιρυϋ απϊ αμενάοςηςξ τξοέα πιρςξπξίηρηπ, διαπιρςεσμέμξ απϊ 
ςξμ ΔΡΣΔ ή ιρϊςιμξ ξογαμιρμϊ, με πεδίξ εταομξγήπ ςηπ πιρςξπξίηρηπ ςξ ξπξίξ θα 
καλϋπςει ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ποξκηοϋρρεςαι με ςημ παοξϋρα και 
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β) Δμ ιρυϋ Οιρςξπξίηρη ρσμμϊοτχρηπ με ςξ Οοϊςσπξ Οιρςξπξιηςικϊ 
ΔΚΞ:1435:2009 “ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ-ΑΟΑΘΖΡΔΘΡ ΓΘΑ ΟΑΠΞΥΞΣΡ” ή 
αμςίρςξιυξ, απϊ διαπιρςεσμέμξσπ τξοείπ πιρςξπξίηρηπ. Για σπξφήτιξσπ πξσ δεμ 
εδοεϋξσμ ρςημ ελλημική επικοάςεια είμαι απξδεκςϊ ιρξδϋμαμξ Οιρςξπξιηςικϊ 
ρσμμϊοτχρηπ απϊ ξογαμιρμξϋπ εδοεϋξμςεπ ρε άλλα κοάςη - μέλη, καθόπ επίρηπ 
και άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία για ιρξδϋμαμα μέςοα εναρτάλιρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ, ςα 
ξπξία ποξρκξμίζξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ. Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ θα 
ποέπει ϊλεπ ξι εςαιοείεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ Έμχρη μα διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικϊ 
πξιϊςηςαπ καςά ΘSO 9001:2008 ή μεςαγεμέρςεοξ για ςιπ σπηοερίεπ ρςιπ ξπξίεπ 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι, με απαοαίςηςη ϊμχπ ποξωπϊθερη ςξσλάυιρςξμ μία εν ασςόμ μα 
είμαι πιρςξπξιημέμη καςά ςξ ποϊςσπξ ΔΚΞ 1435 ή ιρξδϋμαμξ ποϊςσπξ πξιϊςηςαπ 
(για αλλξδαπξϋπ). 
γ)Οιρςξπξίηρη για μεςάτοαρη ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ πιρςξπξίηρηπ 
ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ πξιϊςηςαπ ISO 9001:2015. 
 
 
 

12.4   Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

 

12.4.1  Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ 

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ 
βοίρκξμςαι ρε μία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 12.2 και β) πληοξϋμ ςα 
ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 12.3 , ςηπ παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ 
καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ χπ δικαιξλξγηςικϊ ρσμμεςξυήπ, ςξ 
ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 4 ςξσ μ.4412/2016 σπξπξιημέμξ Έμςσπξ 
Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ετενήπ ΔΣΔ), ςξ ξπξίξ απξςελεί Σπεϋθσμη Δήλχρη, με ςιπ 
ρσμέπειεπ ςξσ μ. 1599/1986, ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξπ αμςικαςάρςαρη ςχμ 
πιρςξπξιηςικόμ πξσ εκδίδξσμ δημϊριεπ αουέπ ή ςοίςα μέοη και παοέυει 
ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ βοίρκεςαι ρε μία απϊ ςιπ 
καςαρςάρειπ ςχμ άοθοχμ 73 παο. 1, 73 παο. 2 και 73 παο 4 εδ. α, ςξσ Μ.4412/2016. 

 

ΔΣΔ (Άοθοα 79 παο. 4 και 79Α παο 3 ςξσ Μ. 4412/2016) 

ξ ΔΣΔ ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ρσμςάυθηκε ρϋμτχμα με ςιπ 
Ιαςεσθσμςήοιεπ Ξδηγίεπ 15 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΓΞΝΒ-ΑΙΖ) και 23 (ΑΔΑ: Φ3ΖΘΞΝΒ-Ι3Δ) ςηπ 
ΔΑΑΔΖΡΣ και διαςίθεςαι ρςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ , μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ  ρε δϋξ μξοτέπ αουείξσ: 

Αουείξ pdf, ρσμπληοχμέμξ καςά ςξ Λέοξπ Θ ασςξϋ απϊ ςημ Αουή, αμαοςημέμξ μαζί 
με ςα λξιπά έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ (χπ Οαοάοςημα Δ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ) & 

Αουείξ doc (ρε επενεογάριμη μξοτή), αμαοςημέμξ επικξσοικά μαζί με ςα λξιπά 
έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξκειμέμξσ 
μα ςξ ρσμπληοόρξσμ, μα ςξ σπξγοάφξσμ και ςξ σπξβάλξσμ ρε έμςσπη μξοτή με 
ςα σπϊλξιπα έγγοατα ςηπ ποξρτξοάπ. 

 ξ ΔΣΔ μπξοεί μα σπξγοάτεςαι έχπ δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ 
καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

 

Ξι ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ, έςρι ϊπχπ απξςσπόμξμςαι ρςξ ΔΣΔ, ςξ ξπξίξ 
απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ παοξϋραπ (Οαοάοςημα Δ) είμαι ξι ενήπ: 

ξ ΔΣΔ ρσμπληοόμεςαι, σπξγοάτεςαι και σπξβάλλεςαι καςά πεοίπςχρη χπ ενήπ:  
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- ξ Λέοξπ Θ είμαι ρσμπληοχμέμξ απϊ ςημ Αουή και ϊλα ςα σπϊλξιπα Λέοη (ΘΘ, ΘΘΘ και 
ΘV) ρσμπληοόμξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, καςά πεοίπςχρη, και μϊμξ ρςα πεδία 
πξσ ήδη έυξσμ επιλεγεί απϊ ςημ Αουή, ϊπχπ εμταίμξμςαι ρςξ ρσμημμέμξ ΔΣΔ ςξσ 
Οαοαοςήμαςξπ Δ ςηπ παοξϋραπ 

 – α Λέοη ΘΘ.Α και ΘΘ.Β ρσμπληοόμξμςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ .  

- ξ Λέοξπ ΘΘ.Γ ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ρε πεοίπςχρη ρςήοινηπ 
ςξσπ ρςιπ δσμαςϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ δηλ. επίκληρηπ δάμειαπ εμπειοίαπ. 

 - ξ Λέοξπ ΘΘ.Δ ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ρςημ πεοίπςχρη 
σπεογξλαβικήπ αμάθερηπ.  

- α Λέοη ΘΘΘ & IV ρσμπληοόμξμςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ. 

 - ξ Λέοξπ VI ρσμπληοόμεςαι ρε κάθε πεοίπςχρη με ςημ ημεοξμημία, ςξμ ςϊπξ και 
ςημ σπξγοατή ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ ποξρτέοξμςα. 

 Δπιρημαίμεςαι ϊςι :   

 Ιάθε ποξρτέοχμ πξσ ρσμμεςέυει μϊμξπ ςξσ, ποέπει μα ρσμπληοόρει και μα 
σπξβάλει έμα ΔΣΔ. 

 Ρε ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ , ϊπξσ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα τσρικά ποϊρχπα είμαι 
μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ  ή επξπςικξϋ ξογάμξσ εμϊπ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα ή έυξσμ ενξσρία εκποξρόπηρηπ , λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε 
ασςϊ, σπξβάλλεςαι έμα σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ , ςξ ξπξίξ 
είμαι δσμαςϊ μα τέοει μϊμξ ςημ σπξγοατή ςξσ καςά πεοίπςχρη εκποξρόπξσ 
ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα χπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ 
για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ πξσ είμαι μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, 
διεσθσμςικξϋ  ή επξπςικξϋ ξογάμξσ εμϊπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυξσμ ενξσρία 
εκποξρόπηρηπ , λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ. 
Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ 
ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ 
εκποξρόπηρηπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή ςξ αομξδίχπ 
ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα για 
διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ.   

  Όςαμ ρσμμεςέυξσμ ξικξμξμικξί τξοείπ σπϊ ςη μξοτή έμχρηπ, ιρυϋξσμ ςα 
αματεοϊμεμα ρςημ επϊμεμη παοάγοατξ 12.4.2 
 

12.4.2.  Δμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ (Άοθοα 19 και 96 Μ.4412/2016)  

α) Ξι εμόρειπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα λαμβάμξσμ ξοιρμέμη μξμική μξοτή 
ποξκειμέμξσ μα σπξβάλξσμ ςημ ποξρτξοά. Ζ επιλεγείρα έμχρη σπξυοεξϋςαι μα 
ποάνει ςξϋςξ εάμ καςακσοχθεί ρε ασςή ςξ απξςέλερμα ςξσ διαγχμιρμξϋ, ετϊρξμ 
η λήφη ξοιρμέμηπ μξμικήπ μξοτήπ είμαι αμαγκαία για ςημ ξοθή εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ. 

β) Όςαμ ρσμμεςέυξσμ εμόρειπ, απαμςξϋμ θεςικά ρςξ ρυεςικϊ εοόςημα ςξσ 
Λέοξσπ ΘΘ.Α [οϊπξπ ρσμμεςξυήπ] ςξσ ρσμημμέμξσ ΔΣΔ και ρσμπληοόμξσμ ςιπ 
πληοξτξοίεπ πξσ ζηςξϋμςαι ρςα επιμέοξσπ εοχςήμαςα α, β και γ. Δπιπλέξμ, θα 
ποέπει μα σπξβληθξϋμ υχοιρςά ΔΣΔ για κάθε τξοέα – μέλξπ ςηπ έμχρηπ, ρςα 
ξπξία παοαςίθεμςαι ξι πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςα Λέοη II έχπ 
ΘV.  

γ) Ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα 
ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ Αουήπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. Ρε 
πεοίπςχρη αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη, η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί 
μέυοι πλήοξσπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
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12.5  Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ (Άοθοξ 78 Μ.4412/2016) 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ, ϊρξμ ατξοά ςα κοιςήοια πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξσπ 
ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςα επαγγελμαςικά ποξρϊμςα πξσ ξοίζξμςαι ρςημ πεοίπςχρη 
ρς΄ ςξσ Λέοξσπ ΘΘ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ ΥΘΘ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ Μ.4412/2016, ή 
με ςημ ρυεςική επαγγελμαςική εμπειοία, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ, μπξοξϋμ χρςϊρξ μα 
βαρίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ μϊμξ εάμ ξι ςελεσςαίξι θα εκςελέρξσμ ςιπ 
εογαρίεπ ή ςιπ σπηοερίεπ για ςιπ ξπξίεπ απαιςξϋμςαι ξι ρσγκεκοιμέμεπ ικαμϊςηςεπ.  

Σπϊ ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μπξοξϋμ μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ 
ικαμϊςηςεπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ έμχρη ή άλλχμ τξοέχμ.  

 

 

12.6  Απξδεικςικά μέρα 

 

Α. ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ 
ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 12.2. έχπ 12.3, κοίμξμςαι καςά 
ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ, καςά  σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοξϋραπ 
και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 105 παο. 3 πεο. γ 
ςξσ μ. 4412/2016.  
Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα 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 παο. 4 μ. 
4412/2016. 
Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η 
αμαθέςξσρα αουή πξσ έυει αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα χπ άμχ 
δικαιξλξγηςικά και ασςά ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ. 
 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 
•ξι έμξοκεπ βεβαιόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη, ετϊρξμ έυξσμ 
ρσμςαυθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ,  
•ξι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ 
ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

Ρημειόμεςαι ϊςι δεμ απαιςείςαι θεόοηρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ ςξσπ. 
 
Β1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 
12.2 ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα παοακάςχ 
δικαιξλξγηςικά :  α)για ςημ παοάγοατξ 12.2.2 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, πξσ μα έυει εκδξθεί 
έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. 
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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 12.2.1. 

β)για ςιπ παοαγοάτξσπ 12.2.2 και 12.2.3 πεοίπςχρη β ́πιρςξπξιηςικϊ πξσ 
εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ -μέλξσπ ή υόοαπ, πξσ μα 
είμαι εμ ιρυϋ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςξσ, άλλχπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 
αματέοεςαι ρε ασςϊ υοϊμξπ ιρυϋξπ, πξσ μα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ 
απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. 
Για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα, ςα 
πιρςξπξιηςικά ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή σπϊ 
αμαγκαρςική διαυείοιρη ή ϊςι δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ, 
εκδίδξμςαι απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικείξ ςηπ έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. ξ 
πιρςξπξιηςικϊ ϊςι ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ δεμ έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με δικαρςική 
απϊταρη εκδίδεςαι απϊ ςξ ξικείξ Οοχςξδικείξ ςηπ έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα, ςξ δε πιρςξπξιηςικϊ ϊςι δεμ έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με απϊταρη ςχμ 
εςαίοχμ εκδίδεςαι απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ., ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, χπ κάθε 
τξοά ιρυϋξσμ. α τσρικά ποϊρχπα (αςξμικέπ επιυειοήρειπ) δεμ ποξρκξμίζξσμ 
πιρςξπξιηςικϊ πεοί μη θέρεχπ ρε εκκαθάοιρη. 
Ζ μη αμαρςξλή ςχμ επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 
για ςξσπ εγκαςερςημέμξσπ ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ απξδεικμϋεςαι μέρχ 
ςηπ ηλεκςοξμικήπ πλαςτϊομαπ ςηπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ. 
γ)Για ςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 12.2.2γ ςηπ παοξϋραπ, πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςη 
Διεϋθσμρη Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρσμςξμιρμξϋ ςηπ Δπιθεόοηρηπ Δογαριακόμ 
Ρυέρεχμ, πξσ μα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ, 
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. Λέυοι μα καςαρςεί ετικςή 
η έκδξρη ςξσ αμχςέοχ πιρςξπξιηςικξϋ, ασςϊ αμςικαθίρςαςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη 
ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, υχοίπ μα απαιςείςαι επίρημη δήλχρη ςξσ ΡΔΟΔ ρυεςικά με 
ςημ έκδξρη ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ.  
Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή η εμ λϊγχ υόοα δεμ εκδίδει ςέςξιξσ είδξσπ έγγοατα ή 
πιρςξπξιηςικά ή ϊπξσ ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ 
πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 12.2.1 και 12.2.2  πεο. α‟ και β‟, 
καθόπ και ρςημ  παοάγοατξ 12.2.4, ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά μπξοεί μα 
αμςικαθίρςαμςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη -μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ 
ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ 
αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ 
επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ -μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ 
καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ.  
Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ, ϊπξσ κοίμεςαι αμαγκαίξ, επίρημη δήλχρη 
ρςημ ξπξία αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ 
παοξϋραπ παοαγοάτξσ ή ϊςι ςα έγγοατα ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ 
πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαπάμχ  παοαγοάτξσπ. Ξι επίρημεπ δηλόρειπ καθίρςαμςαι 
διαθέριμεπ μέρχ ςξσ επιγοαμμικξϋ απξθεςηοίξσ πιρςξπξιηςικόμ (e-Certis) ςξσ 
άοθοξσ 81 ςξσ μ. 4412/2016. 
δ)Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 12.2.3,σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι 
ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ λϊγξι απξκλειρμϊ. 
ε) Για ςημ παο. 12.2.6 , σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα 
ϊςι δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ απϊταρη απξκλειρμξϋ, άοθο. 74 ςξσ Μ. 
4412/16. 
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B2. Για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 12.3.1 (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ 
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 . 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι, ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ατξοξϋμ ρςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ 
ςξσ άοθοξσ 12.3.1 (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ για ςημ άρκηρη επαγγελμαςικήπ 
δοαρςηοιϊςηςαπ) γίμξμςαι απξδεκςά, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) 
εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ, εκςϊπ αμ, ρϋμτχμα με ςιπ 
ειδικϊςεοεπ διαςάνειπ ασςόμ, τέοξσμ ρσγκεκοιμέμξ υοϊμξ ιρυϋξπ.  
 
 
Β3.  Για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 12.3.2 ( απϊδεινη ςευμικήπ και 
επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ) , θα ποέπει μα ποξρκξμιρςεί βεβαίχρη καλήπ 
εκςέλερηπ ή σπεϋθσμη δήλχρη με αματξοά ρςημ σλξπξίηρη έογχμ αμςίρςξιυξσ 
αμςικειμέμξσ και ρσγκεκοιμέμξσ ποξωπξλξγιρμξϋ. 
 
 
Β4. Για ςημ απϊδεινη ςηπ ρσμμϊοτχρήπ ςξσπ με ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ 
και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 12.3.3 ξι ξικξμξμικξί 
τξοείπ ποξρκξμίζξσμ εμ ιρυϋ πιρςξπξιηςικά απϊ καςάλληλα διαπιρςεσμέμξσπ 
τξοείπ ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία. ( άοθοξ 82 ςξσ Μ.4412/16 – άοθοξ 
62 ςηπ Ξδηγίαπ 2014/24 ΔΔ). 
 
 
Β5. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ, ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ κείμεμη 
μξμξθερία, μα δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή 
(πυ ΓΔΛΖ),ποξρκξμίζει ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ, ςξ 
ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ 
σπξβξλή ςξσ. 
Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλόμ ςξσ μξμικξϋ 
ποξρόπξσ, ετϊρξμ ποξκϋπςει απϊ πιρςξπξιηςικϊ αομϊδια αουήπ  (π.υ. γεμικϊ 
πιρςξπξιηςικϊ ΓΔΛΖ) αοκεί η σπξβξλή ασςξϋ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ςοειπ (3) 
μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ςα καςά πεοίπςχρη 
μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ (ϊπχπ καςαρςαςικά, 
πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ ςξσ ΓΔΛΖ  αμςίρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε ρόμα, 
ρε πεοίπςχρη Α.Δ., κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ 
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τξοέα),ρσμξδεσϊμεμα απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι 
ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ.  
 Ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα, καςά ςη 
μξμξθερία ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, απξδεικςικά έγγοατα, και ετϊρξμ δεμ 
ποξβλέπξμςαι, σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ, απϊ ςημ ξπξία 
απξδεικμϋξμςαι ςα αμχςέοχ χπ ποξπ ςη μϊμιμη ρϋρςαρη, μεςαβξλέπ και 
εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 
Ξι χπ άμχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ γίμξμςαι απξδεκςέπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά 
ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  
Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη ςξσ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα , ϊλεπ ξι ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ 
δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα ςημ εςαιοία καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 
(μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα 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. 
Β6 . 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. 4412/16. 
 
 
 

ΑΠΗΠΞ 13 : ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
 
 
13.1 Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

 

 Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι με βάρη ςιπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ 
Οαοάοςημα Α ςηπ Διακήοσνηπ, για ςξ ρϋμξλξ ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ έογξσ ή 
για ςμήμα ασςξϋ.  

 Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ. 

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

  
 
13.2 ϊπξπ , Υοϊμξπ και οϊπξπ  σπξβξλήπ και διεμέογειαπ διαγχμιρμξϋ 
13.3  

 
 Ξι τάκελξι ςχμ  έγγοατχμ ποξρτξοόμ σπξβάλλξμςαι,  χπ ςημ 11η Λαψξσ 

2021 και όοα 12,00 μ.μ. ,  

 Δίςε (α) με καςάθερή ςξσπ  ,  

 Δίςε (β) με απξρςξλή ςχμ, ςαυσδοξμικόπ  επί απξδείνει,  
       ρςη Διεϋθσμρη: 
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σπϊ ςη μξοτή ΔΜΞΡ ΔΜΘΑΘΞΣ ΙΑΘ ΡΤΠΑΓΘΡΛΔΜΞΣ ΤΑΙΔΚΞΣ ή ΔΜΘΑΘΞΣ 
ΟΔΠΘΒΚΖΛΑΞΡ. 

 

 Ξ κσοίχπ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ τάκελξπ ςηπ Οοξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα 
μα τέοει ςιπ ενήπ εμδείνειπ: 

 α ρςξιυεία ςξσ απξρςξλέα: 
ΟΚΖΠΖΡ ΔΟΩΜΣΛΘΑ 
ΑΥΣΔΠΞΛΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ, Ι, ΟΞΚΖ 
ΖΚΔΤΩΜΑ 
 

 ξμ Απξδέκςη: 

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ- ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΙΑΡΞΠΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞΣ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ - ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ  (ΓΠΑΤΔΘΞ 

4-2ξπ ΞΠΞΤΞΡ) - ΔΘΞΘΙΖΖΠΘΞ ΙΑΡΞΠΘΑΡ-  

Ι 52100   

 ημ έμδεινη: 
ΟΠΞΡΤΞΠΑ: ΓΘΑ Ξ ΡΣΜΞΟΘΙΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ ( 5/2021) – 

«ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ  ΟΔΠΘΞΥΖΡ LEADERΙΑΡΞΠΘΑΡ» 
ΜΑ ΛΖΜ ΑΜΞΘΥΗΔΘ ΑΟΞ Ξ ΟΠΩΞΙΞΚΚΞ 

 

ΔΞΛΖ & ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΞ ΤΑΙΔΚΞΣ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 

 Ξ ενχςεοικϊπ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ θα ποέπει 
μα τέοει ςιπ εμδείνειπ πξσ αματέοξμςαι παοαπάμχ και μα πεοιέυει: 

 

1. Ρε υχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ θα τέοει πλέξμ ςχμ 
εμδείνεχμ πξσ αματέοξμςαι αμχςέοχ και ςα ενήπ: 
«ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ-ΔΥΜΘΙΖ  ΟΠΞΡΤΞΠΑ». Ξ 
τάκελξπ ασςϊπ θα πεοιέυει: 

 Α) ςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ’ – ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞ  ΈΜΣΟΞ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ  

ΔΖΚΩΡΖΡ (ΔΣΔ) 

σπξγεγοαμμέμξ έχπ δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική 

ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                           

(ΓΡΑΦΕΙΟ 4-2ος ΟΡΟΦΟ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ- ΣΚ 52100 
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Β) ΒΔΒΑΘΩΡΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ή ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΖΚΩΡΖ με αματξοά ρε 

έογα παοϊμξιξσ πεοιευξμέμξσ πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ και ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσπ. 

Γ) ΟΘΡΞΟΞΘΖΘΙΑ διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα 

πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ – μεςάτοαρηπ, (12.3.3) 

2. Ρε υχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ θα τέοει πλέξμ ςχμ 
εμδείνεχμ πξσ αματέοξμςαι αμχςέοχ και ςημ ενήπ: 
«ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ».  

 Ξ τάκελξπ ασςϊπ θα πεοιέυει: 

ςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ’ - ΔΣΥΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ρσμπληοχμέμξ. 

 Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοάπ ποέπει μα αμαγοάτεςαι ρςξ ΔΜΣΟΞ 
ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ. 

 

ΑΠΗΠΞ 14      ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ   ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

14.1 Απξρτοάγιρη/ανιξλϊγηρη 

 

Ζ απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα διεμεογηθεί δημϊρια ςημ ίδια 
ημέοα, 11.05.2021 και όοα 13,00μ.μ. ρςξ γοατείξ 4, ςξσ μήμαςξπ 
Οοξμηθειόμ, ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ, Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ 
Λακεδξμίαπ (2ξπ ϊοξτξπ Διξικηςηοίξσ Ο.Δ. Ιαρςξοιάπ). Για ξπξιαδήπξςε αλλαγή 
ρςημ αμχςέοχ ημεοξμημία, θα σπάονει γμχρςξπξίηρη ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. 
Ζ σπξβξλή μϊμξ μίαπ ποξρτξοάπ δεμ απξςελεί κόλσμα για ςη ρσμέυιρη ςηπ 
διαδικαρίαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 
Ζ απξρτοάγιρη ςξσ τακέλξσ και η ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
ρσμμεςξυήπ, ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ και ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ 
μπξοξϋμ μα γίμξσμ καςά ςημ ίδια μία δημϊρια ρσμεδοίαρη, καςά ςημ κοίρη ςηπ 
επιςοξπήπ. 
Ιαςϊπιμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ, αμαδεικμϋξμςαι και αμακξιμόμξμςαι ξι ποξρτέοξμςεπ 
με ςη μξμίμχπ υαμηλϊςεοη ςιμή (σφηλϊςεοξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ %), ξι ξπξίξι 
απξςελξϋμ ςξσπ ποξρχοιμξϋπ μειξδϊςεπ. 
α απξςελέρμαςα ςχμ αμχςέοχ ρςαδίχμ απξςσπόμξμςαι ρε έμα ή 
πεοιρρϊςεοα Οοακςικά ςηπ Δπιςοξπήπ Ανιξλϊγηρηπ και επικσοόμξμςαι με 
απϊταρη ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, η 
ξπξία κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ ή ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. Ιαςά ςηπ 
αμχςέοχ απϊταρηπ υχοεί έμρςαρη. 

 

14.2. Δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ (απξδεικςικά μέρα) 
 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή ειδξπξιεί εγγοάτχπ 
(ή με ηλεκςοξμικϊ μέρξ επικξιμχμίαπ) ςξμ –ϊπξιξ- ξικξμξμικϊ τξοέα ρςξμ ξπξίξ 
ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), μα σπξβάλει εμςϊπ 
ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ 
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. 
Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε 
ασςά πξσ σπξβλήθηκαμ και ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ σπξβάλλει, εμςϊπ ςηπ 
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αμχςέοχ ποξθερμίαπ, αίςημα ποξπ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ανιξλϊγηρηπ για ςημ 
παοάςαρη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ, ςξ ξπξίξ ρσμξδεϋεςαι με απξδεικςικά 
έγγοατα απϊ ςα ξπξία μα απξδεικμϋεςαι ϊςι έυει αιςηθεί ςη υξοήγηρη ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ, η αμαθέςξσρα αουή παοαςείμει ςημ ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςη υξοήγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
απϊ ςιπ αομϊδιεπ αουέπ. 
α απξςελέρμαςα ςξσ αμχςέοχ ρςαδίξσ απξςσπόμξμςαι ρε Οοακςικϊ ςηπ 
Δπιςοξπήπ Ανιξλϊγηρηπ και επικσοόμξμςαι με ςημ Ιαςακσοχςική απϊταρη ςηπ 
Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, η ξπξία 
κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ ή ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. Ιαςά ςηπ αμχςέοχ 
απϊταρηπ υχοεί έμρςαρη. 

 
 
 

 

14.3.  Δμρςάρειπ  (Άοθοξ 127 Μ. 4412/2016) 

1.Για δημϊριεπ ρσμβάρειπ με εκςιμόμεμη ανία καςόςεοη ή ίρη ςχμ ενήμςα 
υιλιάδχμ (60.000) εσοό (υχοίπ Τ.Ο.Α.), ρε πεοίπςχρη έμρςαρηπ καςά 
ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία άρκηρήπ ςηπ 
είμαι πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ 
ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα ή απϊ ςη ρσμςέλερη ςηπ παοάλειφηπ. 
Ζ έμρςαρη καςά ςηπ διακήοσνηπ ή ςηπ ποϊρκληρηπ σπξβάλλεςαι ρε 
ποξθερμία πξσ εκςείμεςαι μέυοι ςξ ήμιρσ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απϊ ςη 
δημξρίεσρη ςηπ διακήοσνηπ ρςξ ΙΖΛΔΖΡ ή ςημ απξρςξλή ςηπ ποϊρκληρηπ, 
καςά πεοίπςχρη, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ 
ποξρτξοόμ. 
2. Ζ έμρςαρη σπξβάλλεςαι εμόπιξμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ξπξία 
απξταρίζει, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα και ρςξ άοθοξ 221, εμςϊπ ποξθερμίαπ 
δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ έμρςαρηπ η ξπξία μπξοεί μα γίμει 
και με ηλεκςοξμικά μέρα ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 376 παοάγοατξπ 11. Ρςημ 
πεοίπςχρη ςηπ έμρςαρηπ καςά ςηπ διακήοσνηπ ή ςηπ ποϊρκληρηπ η 
αμαθέςξσρα αουή απξταρίζει ρε κάθε πεοίπςχρη ποιμ ςημ καςαληκςική 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Λε ςημ άποακςη πάοξδξ ςχμ 
αμχςέοχ ποξθερμιόμ ςεκμαίοεςαι η απϊοοιφη ςηπ έμρςαρηπ. Για ςξ 
παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ, απαιςείςαι, με ςημ καςάθερη ςηπ 
έμρςαρηπ, η καςαβξλή παοαβϊλξσ, σπέο ςξσ Δημξρίξσ, πξρξϋ ίρξσ με ςξ έμα 
ςξιπ εκαςϊ (1%) επί ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. ξ παοάβξλξ ασςϊ 
απξςελεί δημϊριξ έρξδξ. ξ παοάβξλξ επιρςοέτεςαι με ποάνη ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ, αμ η έμρςαρη γίμει δεκςή ή μεοικόπ δεκςή απϊ ςξ 
απξταρίζξμ διξικηςικϊ ϊογαμξ 
3. Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη έμρςαρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 και η άρκηρή 
ςηπ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ιαςά ςα λξιπά, η άρκηρη ςηπ 
έμρςαρηπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ. 
4. Όπξιξπ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ, μπξοεί μα ζηςήρει ςημ αμαρςξλή εκςέλερηπ 
και ςημ ακϋοχρη ςηπ ποάνηπ ή ςηπ παοάλειφηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ 
εκδίδεςαι ή ρσμςελείςαι επί ςηπ έμρςαρηπ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ, 
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εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ ςηπ έδοαπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, καςά 
ςα ξοιζϊμεμα ρςξ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Ζ άρκηρη ςηπ έμρςαρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ 
άρκηρη ςχμ εμδίκχμ βξηθημάςχμ ςξσ παοϊμςξπ. Οέοαμ απϊ ςημ εμδικξταμή 
ασςή ποξρτσγή δεμ υχοεί καμία άλλη ςσυϊμ ποξβλεπϊμεμη απϊ γεμική 
διάςανη εμδικξταμήπ ποξρτσγή ή ειδική ποξρτσγή μξμιμϊςηςαπ. 
ξ παοάβξλξ για ςημ άρκηρη ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ και ςηπ αίςηρηπ 
αμαρςξλήπ σπξλξγίζεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ δεϋςεοξ εδάτιξ ςηπ 
παο. 1 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 
 
 
 
14.5.    Λαςαίχρη Διαδικαρίαπ 
 

1. Ζ αμαθέςξσρα αουή με εδικά αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ, μεςά απϊ γμόμη 
ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, μαςαιόμει ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ 
ρϋμβαρηπ: 
α) ετϊρξμ η διαδικαρία απέβη άγξμη είςε λϊγχ μη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ είςε 
λϊγχ απϊοοιφηπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ ή απξκλειρμξϋ ϊλχμ ςχμ 
ποξρτεοϊμςχμ ή ρσμμεςευϊμςχμ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ παοϊμςξπ 
βιβλίξσ και ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ή 
β) ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ςελεσςαίξσ εδατίξσ ςηπ παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 
105, 
2. Λαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα λάβει 
υόοα με ειδικόπ αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, μεςά απϊ 
γμόμη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 
α) λϊγχ παοάςσπηπ διεναγχγήπ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, 
β) αμ ξι ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ παοάμεςοξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη 
διαδικαρία αμάθερηπ άλλαναμ ξσριχδόπ και η εκςέλερη ςξσ ρσμβαςικξϋ 
αμςικειμέμξσ δεμ εμδιατέοει πλέξμ ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ τξοέα για 
ςξμ ξπξίξ ποξξοίζεςαι ςξ σπϊ αμάθερη αμςικείμεμξ, 
γ) αμ λϊγχ αμχςέοαπ βίαπ, δεμ είμαι δσμαςή η καμξμική εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ, 
δ) αμ η επιλεγείρα ποξρτξοά κοιθεί χπ μη ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 
άπξφη, 
ε) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 97, 
ρς) για άλλξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ ϊπχπ ιδίχπ 
δημϊριαπ σγείαπ ή ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. 
3. Αμ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα ή παοαλείφειπ ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςηπ 
διαδικαρίαπ αμάθερηπ, η αμαθέςξσρα αουή 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. 
4. Όςαμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι για ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2, η αμαθέςξσρα αουή ακσοόμει ςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ για ξλϊκληοξ ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 
ρϋμβαρηπ ή, αμ ξι λϊγξι ασςξί ρσμδέξμςαι με ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ, για ςξ εμ 
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λϊγχ ςμήμα, ετϊρξμ επιςοέπεςαι η καςάθερη ςέςξιχμ ποξρτξοόμ. 
5. Ζ αμαθέςξσρα αουή διαςηοεί, επίρηπ, ςξ δικαίχμα, μεςά απϊ γμόμη ςξσ 
αομξδίξσ ξογάμξσ, μα απξταρίρει, παοάλληλα με ςη μαςαίχρη ςηπ 
διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ, και ςημ επαμάληφη ξπξιαρδήπξςε τάρηπ ςηπ 
διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ, με ςοξπξπξίηρη ή μη ςχμ ϊοχμ ςηπ ή ςημ ποξρτσγή 
ρςη διαδικαρία ςχμ άοθοχμ 29 ή 32, ετϊρξμ, ρςημ ςελεσςαία ασςή 
πεοίπςχρη, πληοξϋμςαι ξι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ ςχμ άοθοχμ ασςόμ. 
 
 
 

ΑΠΗΠΞ 15 ΔΙΔΚΔΡΖ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
 

15.1  Δγγσήρειπ  καλήπ εκςέλερηπ 

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι η παοξυή εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 1 β) ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι 
ρε πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ Τ.Ο.Α., 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 παο. 7.5 ςηπ παοξϋραπ. 
 
Σπϊδειγμα ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ 

    Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ 
διακοίρειπ ςημ εταομξγή ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ. 
Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ παοάγοατξ 15.5, η ξπξία 
ρσμεπάγεςαι αϋνηρη ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα 
καςαθέρει ποιμ ςημ ςοξπξπξίηρη, ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ 
αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςξσ πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ. 
Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  
Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ μεςά ςημ ξοιρςική 
πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δάμ ρςξ 
ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ αματέοξμςαι 
παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η επιρςοξτή ςχμ χπ άμχ 
εγγσήρεχμ γίμεςαι μεςά ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποξθέρμξσ.  
 
Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ 

ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

 Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ξι εγγσήρειπ πεοιλαμβάμξσμ 
και ςξμ ϊοξ ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ 
έμχρηπ. 
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15.2.   Ρσμβαςικϊ πλαίριξ – Δταομξρςέα Μξμξθερία 

 
 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 

4412/2016, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ξι ϊοξι ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και 

ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

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

 
15.4     Σπξγοατή Ρϋμβαρηπ 

Λεςά ςημ επέλεσρη ςχμ εμμϊμχμ απξςελερμάςχμ ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ, η 
αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ 
ρσμτχμηςικξϋ, εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ 
ειδικήπ ποϊρκληρηπ.  
Ζ ρυεςική ρϋμβαρη θα σπξγοατεί μεςανϋ ςξσ κ. Οεοιτεοειάουη Δσςικήπ 
Λακεδξμίαπ, χπ εκποξρόπξσ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ, και ςξσ 
ποξμηθεσςή - αμάδξυξσ, βάρει ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ και ςχμ λξιπόμ 
ρςξιυείχμ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ διακήοσνηπ.(Οαοάοςημα Ρς΄) 
Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ θα έυει ιρυϋ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και για δέκα μήμεπ 
(10). 
Δίμαι δσμαςή η παοάςαρη ιρυϋξπ ςχμ ρσμβάρεχμ παοξυήπ σπηοεριόμ για πέμςε (5) 
μήμεπ απϊ ςη ρσμβαςική ημεοξμημία ξλξκλήοχρηπ εκςέλερηπ ςχμ σπηοεριόμ με 
ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ, μεςά ςημ έγγοατη ρσμτχμία με ςξμ αμάδξυξ ποξμηθεσςή πξσ θα 
καςακσοχθξϋμ ρςα πλαίρια ςηπ παοξϋρηπ διακήοσνηπ. 
 
Για ςημ σπξγοατή ποξρκξμίζεςαι εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ 

καθξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ μα 

σπξλξγίζεςαι ξ ΤΟΑ και καςαςίθεςαι ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ζ 

εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρςημ πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει και ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ άοθο. 

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

ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά. Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρέλθει 

για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ η διαδικαρία αμάθερηπ μαςαιόμεςαι, ρϋμτχμα με 

ςημ πεοίπς.β΄ςηπ παοαγο. 2 ςξσ άοθο. 106. 

15.5   οξπξπξίηρη Ρϋμβαρηπ  

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

ξογάμξσ. 
 

15.6  Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, 

μα καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

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

άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ,  

β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ 

καςαρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 12.2. 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. 

 

15.7. οϊπξπ πληοχμήπ  

Ζ πληοχμή ρςξμ αμάδξυξ θα γίμει με ςημ ξλξκλήοχρη εκςέλερηπ ςξσ αμςικειμέμξσ 

ςηπ διαδικαρίαπ και ςημ πλήοη παοαλαβή ςξσ παοαδξςέξσ, χπ ασςϊ απαιςείςαι μα 

είμαι, βεβαιχμέμξ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Δπιςοξπέπ. 

Ακξλξσθξϋμεμηπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ διαδικαρίαπ και ρϋμτχμα με ςημ καθιεοχμέμη 

διαδικαρία εκκαθάοιρηπ δαπαμόμ απϊ ςημ ξικεία Σπηοερία Δκκαθάοιρηπ δαπαμόμ, 

σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ποξρκϊμιρηπ απϊ ςξμ αμάδξυξ ςχμ 

απαιςξϋμεμχμ απϊ ςξ Μϊμξ δικαιξλξγηςικόμ.  

 Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ςμήμαςξπ πξσ ατξοά η πληοχμή 

ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικείμεμξσ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 219 ςξσ 

Μ.4412/2016. 

 ιμξλϊγιξ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 Οιρςξπξιηςικά Τξοξλξγικήπ Δμημεοϊςηςαπ και Αρταλιρςικήπ 
Δμημεοϊςηςαπ ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

Ξι κοαςήρειπ επί ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή, ήςξι: 
 

 0,07% επί ςηπ ανίαπ (εκςϊπ ΤΟΑ) κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και 
κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ 
ρϋμβαρηπ σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ, η ξπξία και επιβαοϋμεςαι με 
υαοςϊρημξ 3% και ΞΓΑ υαοςξρήμξσ20%. 

 0,06% επί ςηπ ανίαπ (εκςϊπ ΤΟΑ) κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και 
κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ 
ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ ΑΔΟΟ, η ξπξία και επιβαοϋμεςαι με 
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υαοςϊρημξ 3% και ΞΓΑ υαοςξρήμξσ20%. 

 α ϊπξια ένξδα μεςατξοάπ επιβαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή. 
 

 
15.8     Οαοακξλξϋθηρη και Οαοαλαβή Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ 
 

Ξι επί μέοξσπ εογαρίεπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ, θα ποέπει μα 

σπξβάλλξμςαι ρςημ επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ πξσ έυει ξοιρςεί απϊ ςημ 

Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ, ποξκειμέμξσ μα ςϋυξσμ ςχμ ρυεςικόμ 

παοαςηοήρεχμ για ςημ ξοιρςικξπξίηρή ςξσπ. Ζ επιλξγή ςχμ τχςξγοατιόμ, 

κειμέμχμ κλπ καθόπ και ξ έλεγυξπ ςχμ ςευμικόμ υαοακςηοιρςικόμ  θα 

γίμεςαι απϊ ςημ επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ, η ξπξία θα δόρει και ςημ ςελική 

έγκοιρη ποιμ ςημ ξοιρςικξπξίηρη. 

Ζ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπή παοαλαβήπ πξσ 

ρσγκοξςείςαι ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016. 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ παοαλαβήπ διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και πξιξςικϊπ 

έλεγυξπ. Λε ςημ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ η κσοιϊςηςα και ςα πμεσμαςικά 

δικαιόμαςα ςχμ έογχμ αμήκξσμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή, η ξπξία θα είμαι 

πλέξμ η απξκλειρςική δικαιξϋυξπ επί ςξσ έογξσ και θα τέοει ϊλεπ ςιπ 

ενξσρίεπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςϊ.  

Ζ μεςατξοά - παοάδξρη θα γίμει ρε υόοξσπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ 

Ιαρςξοιάπ. α ένξδα μεςατξοάπ ςχμ παοαδξςέχμ βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ. 

Ιαςά ςη διαδικαρία παοαλαβήπ διεμεογείςαι ξ απαιςξϋμεμξπ έλεγυξπ, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη ρϋμβαρη. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

διαδικαρίαπ, η επιςοξπή παοαλαβήπ: α) είςε παοαλαμβάμει ςα ρυεςικά 

παοαδξςέα, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ, β) είςε 

ειρηγείςαι για ςημ παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή ςημ απϊοοιφη ςχμ 

παοαδξςέχμ. α αμχςέοχ εταομϊζξμςαι και ρε ςμημαςικέπ παοαλαβέπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β 

Αμαλσςική Οεοιγοατή Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ 
 

μήμαςα Διαγχμιρμξϋ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β΄ 

Α) Αμαλσςική Οεοιγοατή Τσρικξϋ και Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ 
Ρϋμβαρηπ 
 

Αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι  «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ ςηπ πεοιξυήπ Leader 
Ιαρςξοιάπ». 

Σηότο έτεη λα γλωρίζεη ο επηζθέπηες ςα ρσγκοιςικά πλεξμεκςήμαςα ςχμ 

ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυόμ LEADERηελ ηζηορία, ηολ ποιηηηζκό θαη ηης θσζηθές οκορθηές 

ηες περηοτής. 

Ρσγκεκοιμέμα ςξ έογξ πεοιλαμβάμει: 

 

-ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ, 132 ρελ. 10.000 αμςίςσπα 
-Ρσμξπςικϊπ ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ, 28 ρελ. 30.000 αμςίςσπα 
 
Ζ εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 38.730,00€ , 
υχοίπ ΤΟΑ 24 % . 
 
 

Β)  μήμαςα Διαγχμιρμξϋ  
 

1.ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ, ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ (πεοιξυή Leader). 

Σηο έλησπο ασηό ζα παροσζηάδοληαη όια ηα ηδηαίηερα ταραθηερηζηηθά ηες 
Περηθερεηαθής Ελόηεηας Καζηορηάς (οη ποιιαπιές επηιογές δραζηερηοηήηωλ, ηα θύρηα 
ζεκεία ηοσρηζηηθού ελδηαθέροληος – Μοσζεία, Αρταηοιογηθοί τώροη, ε κολαδηθόηεηα 
ηοσ ηοπίοσ, ε προζβαζηκόηεηα). 

 

 Ατξοά έμςσπξ ςοίγλχρρξ (ελλημικά – αγγλικά-οόρικα) έμςσπξ132 

ρελίδχμ, 

 Διαρςάρεχμ 11,5Υ16,5 cm κλειρςϊ (23Υ16,5 αμάπςσγμα), 

 Λε εκςϋπχρη ςεςοαυοχμίαπ, 

 Ρε υαοςί velvet 150 γο. ρςξ ερχςεοικϊ.  

 Ρκληοϊ «καπάκι» με πλαρςικξπξίηρη μας ενότσλλξ και καλλιςευμική 

βιβλιξδερία κξλληςϊ –οατςϊ). 

ξ κϊρςξπ για 10.000 ςεμάυια αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 28.259,60 εσοό 

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ) και πεοιλαμβάμει ϊλξ ςξ τάρμα ςχμ εογαριόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ έκδξρη (τχςξγοάτιρη, επιμέλεια κειμέμχμ, μεςάτοαρη 

κειμέμχμ και δημιξσογικϊ). 

 

2.Ρσμξπςικϊπ ξσοιρςικϊπ Ξδηγϊπ. ξ έμςσπξ θα πεοιλαμβάμει βαρικέπ 
πληοξτξοίεπ για ςα πιξ εμδιατέοξμςα ρημεία ςξσοιρςικήπ, πξλιςιρςικήπ και 
ιρςξοικήπ ρημαρίαπ ςηπ πεοιξυήπ Leader ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ με 
αμαδιπλξϋμεμξ υάοςη.   

 Ατξοά έμςσπξ ςοίγλχρρξ (Δλλημικά/ Αγγλικά και Πόρικα) 28 
ρελίδχμ, 





 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΠΕΡΙΟΧΗ LEADER ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 2021 

 
Σελίδα 42 

 
  
 

 διαρςάρεχμ 14,5Υ21κλειρςϊ (29Υ21 αμάπςσγμα),  

 με εκςϋπχρη ςεςοαυοχμίαπ ρε υαοςί velvet 150γο. (ερχςεοικϊ) 

 ενότσλλξ ρε υαοςί velvet 300 γο. με μας πλαρςικξπξίηρη και 
βιβλιξδερία καοτίςρα. 
 

ξ κϊρςξπ για 30.000 ςεμάυια αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 19.765,60 εσοό 
(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ) και πεοιλαμβάμει ϊλξ ςoτάρμα ςχμ εογαριόμ πξσ 
απαιςξϋμςαι για ςημ έκδξρη (τχςξγοάτιρη, επιμέλεια κειμέμχμ, μεςάτοαρη 
κειμέμχμ και δημιξσογικϊ). 

 

 α αμχςέοχ έμςσπα θα διαμέμξμςαι δχοεάμ ποξπ εμημέοχρη ςχμ πξλιςόμ. 

 

3.Ρε ϊλεπ ςιπ εκδϊρειπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμεςαι ςξ λξγϊςσπξ ςξσ ΔΞ, ςηπ 

Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ καθόπ και ςα παοακάςχ λξγϊςσπα: 

 

 

 

 

 

4.Οοιμ ςημ ξλξκλήοχρη έκδξρηπ ςχμ θα ποέπει μα σπάονει έγκοιρη ςξσ 

παοαδξςέξσ απϊ ςξμ Δ.Ξ.. . 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ΄- ΔΜΣΟΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 

 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ 

ΔΜΣΟΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ΄ – Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

 

Α.   ΡΞΘΥΔΘΑ ΣΟΞΦΖΤΘΞΣ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

 

ΔΟΩΜΣΛΘΑ  

ΔΑΘΠΘΙΖ ΛΞΠΤΖ  

ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ  

ΜΞΛΘΛΞΡ ΔΙΟΠΞΡΩΟΞΡ  

ΑΤΛ – ΔΞΣ  

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ, .Ι -ΟΞΚΖ ΔΔΠΑΡ  

ΖΚΔΤΩΜΑ/ΤΑΝ  

ΣΟΔΣΗΣΜΞΡ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ  

ΥΠΞΜΞΡ ΘΡΥΣΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ  

 

ΛΖΛΑ 

ΛΖΛΑ 

ΣΟΞΒΞΚΖΡ 

ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 

Οξρϊςηςα  
Τ.Ο.Α. 

ΡΣΜΞΚΞ ΛΔ 

Τ.Ο.Α. 

1ξ ΟΠΞΡΤΞΠΑ ΓΘΑ : 

ξσοιρςικϊπ 
Ξδηγϊπ  
(πεοιξυήπ Leader 
Ιαρςξοιάπ) ,  

 

10.000 ςεμ.  

 

2ξ ΟΠΞΡΤΞΠΑ ΓΘΑ: 

Ρσμξπςικϊπ 

ξσοιρςικϊπ 

Ξδηγϊπ  

(πεοιξυήπ Leader 

Ιαρςξοιάπ) 

 

30.000 ςεμ. 

 

 

 

Ζμεοξμημία: ………………  Για ςξμ σπξφήτιξ Αμάδξυξ 
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Ξμξμαςεπόμσμξ 

Μξμίμξσ Δκποξρόπξσ 

   

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ΄- ΔΣΔ 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ΄ 

ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞ ΔΜΣΟΞ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ ΔΖΚΩΡΖΡ  

 ( ΔΣΔ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΠΕΡΙΟΧΗ LEADER ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 2021 

 
Σελίδα 46 

 
  
 

ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞ ΔΜΣΟΞ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ ΔΖΚΩΡΖΡ (TEΣΔ) 

[άοθοξσ 79 παο. 4 μ. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ ξδηγιόμ 

Λέοξπ Θ: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ αμαθέςξσρα αουή/αμαθέςξμςα τξοέαi  και ςη 

διαδικαρία αμάθερηπ 

Οαοξυή πληοξτξοιόμ δημξρίεσρηπ ρε εθμικϊ επίπεδξ, με ςιπ ξπξίεπ είμαι δσμαςή η 

αδιαμτιρβήςηςη ςασςξπξίηρη ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ: 

Α: Ξμξμαρία, διεϋθσμρη και ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

 

- Ξμξμαρία: ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ- ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΙΑΡΞΠΘΑΡ  

                  ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞΣ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ- ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ 

                  ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΑΜΑΟΣΝΖΡ    

- Ιχδικϊπ  Αμαθέςξσραπ Αουήπ ΙΖΛΔΖΡ : 5005 

- αυσδοξμική διεϋθσμρη / Οϊλη / αυ. Ιχδικϊπ: Διξικηςήοιξ, Ιαρςξοιά, .Ι. 52100 

- Αομϊδιξι για πληοξτξοίεπ: α) Οξσοραμίδξσ Ιαλλιϊπη 

 β) Ρςϊψκξσ Λαοία  

- ηλέτχμξ: α) 2467350279 

β) 2467350274 

- Ζλ. ςαυσδοξμείξ: α) k.poursanidou@kastoria.pdm.gov.gr 

                            β) m.stoikou@kastoria.pdm.gov.gr 

- Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ: https://kastoria.pdm.gov.gr 

Β: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ: 

 

    Οοξκήοσνη Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ Μ.4412/2016 

«ΞΣΠΘΡΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ LEADER ΙΑΡΞΠΘΑΡ»  

 (ΛΔΠΞ 19: «ΡΖΠΘΝΖ ΓΘΑ ΞΟΘΙΖ ΑΜΑΟΣΝΖ ΛΔΡΩ ΞΣ LEADER 
(ΑΟξΙ – ΞΟΘΙΖ ΑΜΑΟΣΝΖ ΛΔ ΟΠΩΞΒΞΣΚΘΑ ΞΟΘΙΩΜ ΙΞΘΜΞΖΩΜ)» 
ΞΣ ΟΑΑ 2014-2020 
ΣΟΞΛΔΠΞ 19.2: «ΡΖΠΘΝΖ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ ΔΠΑΡΔΩΜ ΩΜ ΡΠΑΖΓΘΙΩΜ ΞΟΘΙΖΡ ΑΜΑΟΣΝΖΡ  

ΛΔ ΟΠΩΞΒΞΣΚΘΑ ΞΟΘΙΩΜ ΙΞΘΜΞΖΩΜ (CLLD/LEADER)» 
ΣΟΞΔΠΑΡΖ:19.2.4.5 
 
CPV 1: 22820000-4 Έμςσπα 

 

- Ιχδικϊπ ρςξ ΙΖΛΔΖΡ: 5005 

- Ζ ρϋμβαρη αματέοεςαι ρε έογα, ποξμήθειεπ, ή σπηοερίεπ : ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ 

- Δτϊρξμ στίρςαμςαι, έμδεινη ϋπαονηπ ρυεςικόμ ςμημάςχμ  : Δϋξ (2) 

- Αοιθμϊπ αματξοάπ πξσ απξδίδεςαι ρςξμ τάκελξ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή : 5/2021 

 

 

ΞΚΔΡ ΞΘ ΣΟΞΚΞΘΟΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΡΔ ΙΑΗΔ ΔΜΞΖΑ ΞΣ ΔΣΔ ΗΑ ΟΠΔΟΔΘ ΜΑ 

ΡΣΛΟΚΖΠΩΗΞΣΜ ΑΟΞ ΞΜ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ ΤΞΠΔΑ 

mailto:k.poursanidou@kastoria.pdm.gov.gr
m.stoikou@kastoria.pdm.gov.gr
https://kastoria.pdm.gov.gr/
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Λέοξπ II: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα 

Α: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα 

Σςξιυεία αμαγμώοιρηπ: 
Απάμςηρη: 

Ολήοηπ Δπχμσμία: [   ] 

Αοιθμϊπ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ (ΑΤΛ): 

Δάμ δεμ σπάουει ΑΤΛ ρςη υόοα εγκαςάρςαρηπ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, αματέοεςε άλλξμ 

εθμικϊ αοιθμϊ ςασςξπξίηρηπ, ετϊρξμ 

απαιςείςαι και σπάουει  

[   ] 

αυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 

Αομϊδιξπ ή αομϊδιξιii: 

ηλέτχμξ: 

Ζλ. ςαυσδοξμείξ: 

Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ (διεϋθσμρη δικςσακξϋ 

ςϊπξσ) (εάμ σπάουει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεμικέπ πληοξτξοίεπ: Απάμςηρη: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι πξλϋ μικοή, μικοή 

ή μεραία επιυείοηρηiii; 

 

Λϊμξ ρε πεοίπςχρη ποξμήθειαπ κας᾽ 

απξκλειρςικϊςηςα, ςξσ άοθοξσ 20:ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι ποξρςαςεσϊμεμξ 

εογαρςήοιξ, «κξιμχμική επιυείοηρη»iv ή 

ποξβλέπει ςημ εκςέλερη ρσμβάρεχμ ρςξ 

πλαίριξ ποξγοαμμάςχμ ποξρςαςεσϊμεμηπ 

απαρυϊληρηπ; 

Δάμ μαι, πξιξ είμαι ςξ αμςίρςξιυξ πξρξρςϊ ςχμ 

εογαζξμέμχμ με αμαπηοία ή μειξμεκςξϋμςχμ 

εογαζξμέμχμ; 

Δτϊρξμ απαιςείςαι, ποξρδιξοίρςε ρε πξια 

καςηγξοία ή καςηγξοίεπ εογαζξμέμχμ με 

αμαπηοία ή μειξμεκςξϋμςχμ εογαζξμέμχμ 

αμήκξσμ ξι απαρυξλξϋμεμξι. 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Ιαςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι 

εγγεγοαμμέμξπ ρε επίρημξ καςάλξγξ/Ληςοόξ 

εγκεκοιμέμχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ή διαθέςει 

ιρξδϋμαμξ πιρςξπξιηςικϊ (π.υ. βάρει εθμικξϋ 

ρσρςήμαςξπ (ποξ)επιλξγήπ); 

[] Μαι [] Όυι [] Άμεσ αμςικειμέμξσ 

Δάμ μαι: 

Απαμςήρςε ρςα σπϊλξιπα ςμήμαςα ςηπ 

παοξϋραπ εμϊςηςαπ, ρςημ εμϊςηςα Β και, ϊπξσ 

απαιςείςαι, ρςημ εμϊςηςα Γ ςξσ παοϊμςξπ 

μέοξσπ, ρσμπληοόρςε ςξ μέοξπ V καςά 

πεοίπςχρη, και ρε κάθε πεοίπςχρη 

ρσμπληοόρςε και σπξγοάφςε ςξ μέοξπ VI.  

α) Αματέοεςε ςημ ξμξμαρία ςξσ καςαλϊγξσ ή 

ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ και ςξμ ρυεςικϊ αοιθμϊ 

εγγοατήπ ή πιρςξπξίηρηπ, καςά πεοίπςχρη: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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β) Δάμ ςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ή η 

πιρςξπξίηρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 

αματέοεςε: 

γ) Αματέοεςε ςα δικαιξλξγηςικά ρςα ξπξία 

βαρίζεςαι η εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη και, 

καςά πεοίπςχρη, ςημ καςάςανη ρςξμ επίρημξ 

καςάλξγξv: 

δ) Ζ εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη καλϋπςει ϊλα ςα 

απαιςξϋμεμα κοιςήοια επιλξγήπ; 

Δάμ ϊυι: 

Δπιποξρθέςχπ, ρσμπληοόρςε ςιπ 

πληοξτξοίεπ πξσ λείπξσμ ρςξ μέοξπ IV, 

εμϊςηςεπ Α, Β, Γ, ή Δ καςά πεοίπςχρηΜΟΝΟ 

ετόρξμ ασςό απαιςείςαι ρςη ρυεςική 

διακήοσνη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ: 

ε) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα είμαι ρε θέρη μα 

ποξρκξμίρει βεβαίχρη πληοχμήπ ειρτξοόμ 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και τϊοχμ ή μα 

παοάρυει πληοξτξοίεπ πξσ θα δίμξσμ ςη 

δσμαςϊςηςα ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή ρςξμ 

αμαθέςξμςα τξοέα μα ςη λάβει απεσθείαπ μέρχ 

ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε 

ξπξιξδήπξςε κοάςξπ μέλξπ ασςή διαςίθεςαι 

δχοεάμ; 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε:  

β) (διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……] 

Τοόπξπ ρσμμεςξυήπ: 
Απάμςηρη: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει ρςη 

διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ απϊ 

κξιμξϋ με άλλξσπvi; 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ μαι, μεοιμμήρςε για ςημ σπξβξλή υχοιρςξύ εμςύπξσ ΤΕΥΔ από ςξσπ άλλξσπ εμπλεκόμεμξσπ 

ξικξμξμικξύπ τξοείπ. 

Δάμ μαι: 

α) Αματέοεςε ςξμ οϊλξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 

ρςημ έμχρη ή κξιμξποανία   (επικεταλήπ, 

σπεϋθσμξπ για ρσγκεκοιμέμα καθήκξμςα …): 

β) Οοξρδιξοίρςε ςξσπ άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ 

τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ απϊ κξιμξϋ ρςη 

διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ: 

γ) Ιαςά πεοίπςχρη, επχμσμία ςηπ 

ρσμμεςέυξσραπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήμαςα Απάμςηρη: 

Ιαςά πεοίπςχρη, αματξοά ςξσ ςμήμαςξπ  ή 

ςχμ ςμημάςχμ για ςα ξπξία ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ επιθσμεί μα σπξβάλει ποξρτξοά. 

[   ] 
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Β: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 

Καςά πεοίπςχρη, αματέοεςε ςξ όμξμα και ςη διεύθσμρη ςξσ ποξρώπξσ ή ςχμ ποξρώπχμ πξσ 

είμαι αομόδια/ενξσριξδξςημέμα μα εκποξρχπξύμ ςξμ ξικξμξμικό τξοέα για ςξσπ ρκξπξύπ ςηπ 

παοξύραπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ: 

Δκποξρώπηρη, εάμ σπάουει: Απάμςηρη: 

Ξμξμαςεπόμσμξ 

ρσμξδεσϊμεμξ απϊ ςημ ημεοξμημία και ςξμ 

ςϊπξ γέμμηρηπ ετϊρξμ απαιςείςαι: 

[……] 

[……] 

Ηέρη/Δμεογόμ σπϊ ςημ ιδιϊςηςα [……] 

αυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 

ηλέτχμξ: [……] 

Ζλ. ςαυσδοξμείξ: [……] 

Δάμ υοειάζεςαι, δόρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία 

ρυεςικά με ςημ εκποξρόπηρη (ςιπ μξοτέπ ςηπ, 

ςημ έκςαρη, ςξμ ρκξπϊ …): 

[……] 
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Γ: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη ρςήοινη ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ ΤΞΠΔΩΜvii 

Σςήοινη: Απάμςηρη: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ 

ικαμϊςηςεπ άλλχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ 

ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοιθεί ρςα κοιςήοια 

επιλξγήπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ μέοξπ IV και 

ρςα (ςσυϊμ) κοιςήοια και καμϊμεπ πξσ 

καθξοίζξμςαι ρςξ μέοξπ V καςχςέοχ;  

[]Μαι []Όυι 

Δάμ μαι, επιρσμάφςε υχοιρςό έμςσπξ ΤΕΥΔ με ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με 

ςιπ εμόςηςεπ Α και Β ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και ρύμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ, για κάθε έμα από 

ςξσπ ρυεςικξύπ τξοείπ, δεόμςχπ ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ από ςξσπ μξμίμξσπ 

εκποξρώπξσπ ασςώμ.  

Επιρημαίμεςαι όςι θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ςξ ςευμικό ποξρχπικό ή ξι ςευμικέπ 

σπηοερίεπ, είςε αμήκξσμ απεσθείαπ ρςημ επιυείοηρη ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα είςε όυι, ιδίχπ ξι 

σπεύθσμξι για ςξμ έλεγυξ ςηπ πξιόςηςαπ και, όςαμ ποόκειςαι για δημόριεπ ρσμβάρειπ έογχμ, 

ςξ ςευμικό ποξρχπικό ή ξι ςευμικέπ σπηοερίεπ πξσ θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ξ ξικξμξμικόπ 

τξοέαπ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρύμβαρηπ.  

Ετόρξμ είμαι ρυεςικέπ για ςημ ειδική ικαμόςηςα ή ικαμόςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ ρςηοίζεςαι ξ 

ξικξμξμικόπ τξοέαπ, παοακαλείρθε μα ρσμπεοιλάβεςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι 

ρύμτχμα με ςα μέοη IV και V για κάθε έμα από ςξσπ ξικξμξμικξύπ τξοείπ. 
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Δ: Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με σπεογξλάβξσπ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ δεμ ρςηοίζεςαι ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

(Ζ παοξϋρα εμϊςηςα ρσμπληοόμεςαι μϊμξμ ετϊρξμ ξι ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ απαιςξϋμςαι 

οηςόπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα)  

Υπεογξλαβική αμάθερη : Απάμςηρη: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 

ξπξιξδήπξςε μέοξπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε ςοίςξσπ 

σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ; 

[]Μαι []Όυι 

 

Δάμ μαι παοαθέρςε καςάλξγξ ςχμ 

ποξςειμϊμεμχμ σπεογξλάβχμ και ςξ πξρξρςϊ 

ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ θα αμαλάβξσμ:  

[…] 

Δάμ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ ζηςξύμ οηςώπ ασςέπ ςιπ πληοξτξοίεπ 

(κας' εταομξγή ςξσ άοθοξσ 131 παο. 5 ή ετόρξμ ξ ποξρτέοχμ / σπξφήτιξπ 

ξικξμξμικόπ τξοέαπ  ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπό μξοτή σπεογξλαβίαπ ςμήμα 

ςηπ ρύμβαρηπ πξσ σπεοβαίμει ςξ πξρξρςό ςξσ 30% ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ 

ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 131 παο. 6 και 7, επιπλέξμ ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ ποξβλέπξμςαι 

ρςημ παοξύρα εμόςηςα, παοακαλείρθε μα παοάρυεςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι 

ρύμτχμα με ςιπ εμόςηςεπ Α και Β ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και ρύμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ για 

κάθε σπεογξλάβξ (ή καςηγξοία σπεογξλάβχμ).  
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Λέοξπ III: Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

Α: Κϊγξι απξκλειρμξϋ πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπviii 

Ρςξ άοθοξ 73 παο. 1 ξοίζξμςαι ξι ακϊλξσθξι λϊγξι απξκλειρμξϋ: 

1. ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρηix· 

2. δχοξδξκίαx,xi· 

3. απάςηxii· 

4. ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπxiii· 

5. μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ 

ςοξμξκοαςίαπxiv· 

6. παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμxv. 

Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπ: Απάμςηρη: 

Σπάουει αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη 

ειπ βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή 

ξπξιξσδήπξςε ποξρόπξσxvi ςξ ξπξίξ είμαι 

μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή 

επξπςικξϋ ςξσ ξογάμξσ ή έυει ενξσρία 

εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ 

ρε ασςϊ για έμαμ απϊ ςξσπ λϊγξσπ πξσ 

παοαςίθεμςαι αμχςέοχ (ρημεία 1-6), ή 

καςαδικαρςική απϊταρη η ξπξία έυει εκδξθεί 

ποιμ απϊ πέμςε έςη καςά ςξ μέγιρςξ ή ρςημ 

ξπξία έυει ξοιρςεί απεσθείαπ πεοίξδξπ 

απξκλειρμξϋ πξσ ενακξλξσθεί μα ιρυϋει;  

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 

διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή 

ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάμ μαι, αματέοεςεxviii: 

α) Ζμεοξμημία ςηπ καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ 

ποξρδιξοίζξμςαπ πξιξ απϊ ςα ρημεία 1 έχπ 6 

ατξοά και ςξμ λϊγξ ή ςξσπ λϊγξσπ ςηπ 

καςαδίκηπ, 

β) Οοξρδιξοίρςε πξιξπ έυει καςαδικαρςεί [ ]· 

γ) Δάμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρςημ 

καςαδικαρςική απϊταρη: 

 

α) Ζμεοξμημία:[   ],  

ρημείξ-(-α): [   ],  

λϊγξπ(-ξι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ απξκλειρμξϋ [……] 

και ρυεςικϊ(-ά) ρημείξ(-α) [   ] 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 

διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή 
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ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……]xix 

Ρε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει μέςοα πξσ μα 

απξδεικμϋξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ παοά ςημ 

ϋπαονη ρυεςικξϋ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 

(«ασςξκάθαορη»)xx; 

[] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 

λήτθηκαμxxi: 

[……] 
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Β: Κϊγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ  

Πληοχμή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ: 

Απάμςηρη: 

1) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκπληοόρει ϊλεπ 

ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ 

πληοχμή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπxxii, ρςημ Δλλάδα και ρςη υόοα ρςημ 

ξπξία είμαι ςσυϊμ εγκαςερςημέμξπ ; 

[] Μαι [] Όυι  

 

 

 

Δάμ ϊυι αματέοεςε:  

α) Υόοα ή κοάςξπ μέλξπ για ςξ ξπξίξ 

ποϊκειςαι: 

β) Οξιξ είμαι ςξ ρυεςικϊ πξρϊ; 

γ)Οχπ διαπιρςόθηκε η αθέςηρη ςχμ 

σπξυοεόρεχμ; 

1) Λέρχ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ απϊταρηπ; 

- Ζ εμ λϊγχ απϊταρη είμαι ςελερίδικη και 

δερμεσςική; 

- Αματέοαςε ςημ ημεοξμημία καςαδίκηπ ή 

έκδξρηπ απϊταρηπ 

- Ρε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ, 

ετϊρξμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρε ασςήμ, ςη 

διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ απξκλειρμξϋ: 

2) Λε άλλα μέρα; Διεσκοιμήρςε: 

δ) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκπληοόρει ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ ςξσπ 

τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ 

πξσ ξτείλει ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ  καςά 

πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ 

ποξρςίμχμ, είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ 

διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ ;xxiii 

ΤΞΠΞΘ 

 

ΔΘΡΤΞΠΔΡ 

ΙΞΘΜΩΜΘΙΖΡ 

ΑΡΤΑΚΘΡΖΡ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Μαι [] Όυι  

-[] Μαι [] Όυι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, μα 

αματεοθξϋμ 

λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Μαι [] Όυι  

-[] Μαι [] Όυι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, μα 

αματεοθξϋμ 

λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ 

[……] 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη όρξμ ατξοά ςημ 

καςαβξλή ςχμ τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Κϊγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ατεοεγγσϊςηςα, ρϋγκοξσρη ρσμτεοϊμςχμ ή επαγγελμαςικϊ 

παοάπςχμα 

Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με πιθαμή 

ατεοεγγσόςηςα, ρύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ ή 

επαγγελμαςικό παοάπςχμα 

Απάμςηρη: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει, εμ γμόρει ςξσ, 

αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ρςξσπ ςξμείπ 

ςξσ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και 

εογαςικξϋ δικαίξσxxv; 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

Δάμ μαι, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει 

μέςοα πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ 

παοά ςημ ϋπαονη ασςξϋ ςξσ λϊγξσ 

απξκλειρμξϋ («ασςξκάθαορη»); 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 

λήτθηκαμ: […….............] 

Βοίρκεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε 

ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπxxvi 

: 

α) πςόυεσρη, ή  

β) διαδικαρία ενσγίαμρηπ, ή 

γ) ειδική εκκαθάοιρη, ή 

δ) αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή 

απϊ ςξ δικαρςήοιξ, ή 

ε) έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ 

ρσμβιβαρμξϋ, ή  

ρς) αμαρςξλή επιυειοημαςικόμ 

δοαρςηοιξςήςχμ, ή  

ζ) ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη 

ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία 

ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ 

Δάμ μαι: 

- Οαοαθέρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία: 

- Διεσκοιμίρςε ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ 

χρςϊρξ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, θα δϋμαςαι μα 

εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβαμϊμεμηπ σπϊφη 

ςηπ εταομξρςέαπ εθμικήπ μξμξθερίαπ και ςχμ 

μέςοχμ ρυεςικά με ςη ρσμέυε ρσμέυιρη ςηπ 

επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ σπϊ ασςέπ 

ασςέπ ςιπ πεοιρςάρειπxxvii 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 

Έυει διαποάνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρξβαοϊ 

επαγγελμαςικϊ παοάπςχμαxxviii; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

[.......................] 

 

 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

μέςοα ασςξκάθαορηπ;  
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[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 

λήτθηκαμ:  

[..........……] 

Έυει ρσμάφει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με 

ρκξπϊ ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

[…...........] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 

λήτθηκαμ: 

[……] 

Γμχοίζει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςημ ϋπαονη 

ςσυϊμ ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμxxix, λϊγχ 

ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

[.........…] 

Έυει παοάρυει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ή 

επιυείοηρη ρσμδεδεμέμη με ασςϊμ ρσμβξσλέπ 

ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή ρςξμ αμαθέςξμςα 

τξοέα ή έυει με άλλξ ςοϊπξ αμαμειυθεί ρςημ 

ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπxxx; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έυει επιδείνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρξβαοή ή 

επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλειαxxxi 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;  

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 

λήτθηκαμ: 

[……] 

Λπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα επιβεβαιόρει 

ϊςι: 

α) δεμ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ 

[] Μαι [] Όυι 
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δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ 

απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ 

πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 

β) δεμ έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ, 

γ) ήςαμ ρε θέρη μα σπξβάλλει υχοίπ 

καθσρςέοηρη ςα δικαιξλξγηςικά πξσ 

απαιςξϋμςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα 

αουή/αμαθέςξμςα τξοέα  

δ) δεμ έυει επιυειοήρει μα επηοεάρει με 

αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ 

απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ 

αμαθέςξμςα τξοέα, μα απξκςήρει 

εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα 

ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη 

διαδικαρία αμάθερηπ ή μα παοάρυει εν 

αμελείαπ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ 

εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ 

απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ 

επιλξγή ή ςημ αμάθερη;  
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Δ. ΑΚΚΞΘ ΚΞΓΞΘ ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΣ  

Ομξμαρςικξπξίηρη μεςξυώμ εςαιοειώμ πξσ 

ρσμάπςξσμ δημόριεπ ρσμβάρειπ Άοθοξ 8 

παο. 4 μ. 3310/2005xxxii: 

Απάμςηρη: 

Ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ εταομξγήπ ςηπ 

παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 3310/2005 ; 

[] Μαι [] Όυι  

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ μέςοα 

ασςξκάθαορηπ;  

[] Ναι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 

λήτθηκαμ:  

[……] 
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Λέοξπ IV: Ιοιςήοια επιλξγήπ 

Όρξμ ατξοά ςα κοιςήοια επιλξγήπ (εμϊςηςα  ή εμϊςηςεπ Α έχπ Δ ςξσ παοϊμςξπ μέοξσπ), ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει ϊςι:  

α: Γεμική έμδεινη για ϊλα ςα κοιςήοια επιλξγήπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ασςό ςξ πεδίξ μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ 

η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει δηλώρει ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 

ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, όςι ξ 

ξικξμξμικόπ τξοέαπ μπξοεί μα ρσμπληοώρει μόμξ ςημ Δμόςηςα a ςξσ Μέοξσπ ΙV υχοίπ μα 

σπξυοεξύςαι μα ρσμπληοώρει ξπξιαδήπξςε άλλη εμόςηςα ςξσ Μέοξσπ ΙV: 

Δκπλήοχρη όλχμ ςχμ απαιςξύμεμχμ 

κοιςηοίχμ επιλξγήπ 

Απάμςηρη 

Οληοξί ϊλα ςα απαιςξϋμεμα κοιςήοια επιλξγήπ; [] Μαι [] Όυι 

 

Α: Ιαςαλληλϊςηςα 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα  παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια 

επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη 

ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςημ διακήοσνη.  

Καςαλληλόςηςα Απάμςηρη 

1) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι 

εγγεγοαμμέμξπ ρςα ρυεςικά επαγγελμαςικά ή 

εμπξοικά μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςημ Δλλάδα 

ή ρςξ κοάςξπ μέλξπ εγκαςάρςαρήπxxxiii; ςξσ: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

2) Για ρσμβάρειπ σπηοεριόμ: 

Υοειάζεςαι ειδική έγκοιρη ή μα είμαι ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μέλξπ ρσγκεκοιμέμξσ 

ξογαμιρμξϋ για μα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα 

παοάρυει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ρςη υόοα 

εγκαςάρςαρήπ ςξσ 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ μαι, διεσκοιμίρςε για πξια ποϊκειςαι και 

δηλόρςε αμ ςη διαθέςει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ:  

[ …] [] Μαι [] Όυι 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 
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Β: Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια 

επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη 

ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςημ διακήοσνη.  

Οικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια Απάμςηρη: 

1α) Ξ («γεμικϊπ») εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςξμ αοιθμϊ 

ξικξμξμικόμ εςόμ πξσ απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική 

διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ : 

και/ή, 

1β) Ξ μέρξπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςξμ αοιθμϊ εςόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 

ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

είμαι ξ ενήπ xxxiv: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 

 

 

 

(αοιθμϊπ εςόμ, μέρξπ κϋκλξπ εογαριόμ): 

[……],[……][…]μϊμιρμα 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

2α) Ξ εςήριξπ («ειδικϊπ») κϋκλξπ εογαριόμ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςξμ επιυειοημαςικϊ 

ςξμέα πξσ καλϋπςεςαι απϊ ςη ρϋμβαρη και 

ποξρδιξοίζεςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη  ή ρςημ 

ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ για 

ςξμ αοιθμϊ ξικξμξμικόμ εςόμ πξσ απαιςξϋμςαι 

είμαι ξ ενήπ: 

και/ή, 

2β) Ξ μέρξπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςξμ ςξμέα και για ςξμ 

αοιθμϊ εςόμ πξσ απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική 

διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι ξ ενήπxxxv: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 

 

 

 

 

 

(αοιθμϊπ εςόμ, μέρξπ κϋκλξπ εογαριόμ): 

[……],[……][…]μϊμιρμα 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

3) Ρε πεοίπςχρη πξσ ξι πληοξτξοίεπ ρυεςικά 

με ςξμ κϋκλξ εογαριόμ (γεμικϊ ή ειδικϊ) δεμ 

είμαι διαθέριμεπ για ξλϊκληοη ςημ απαιςξϋμεμη 

πεοίξδξ, αματέοεςε ςημ ημεοξμημία πξσ 

ιδοϋθηκε ή άουιρε ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςξσ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ: 

[…................................…] 

4)Όρξμ ατξοά ςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

αμαλξγίεπxxxvi πξσ ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική 

διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει 

(ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ απαιςξϋμεμηπ αμαλξγίαπ-

αμαλξγία μεςανϋ x και yxxxvii -και η αμςίρςξιυη 

ανία) 
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ϊςι ξι ποαγμαςικέπ ςιμέπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ 

αμαλξγιόμ έυξσμ χπ ενήπ: 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

5) ξ αρταλιρμέμξ πξρϊ ρςημ αρταλιρςική 

κάλσφη επαγγελμαςικόμ κιμδϋμχμ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα είμαι ςξ ενήπ: 

Εάμ ξι εμ λόγχ πληοξτξοίεπ διαςίθεμςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[……][…]μϊμιρμα 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

6) Όρξμ ατξοά ςιπ λξιπέπ ξικξμξμικέπ ή 

υοημαςξξικξμξμικέπ απαιςήρειπ, ξι ξπξίεπ 

(εμδέυεςαι μα) έυξσμ ποξρδιξοιρςεί ρςη 

ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

δηλόμει ϊςι: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ εμδέυεςαι μα 

έυει ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική ποξκήοσνη ή 

ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 
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Γ: ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ ϊςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια 

επιλξγήπ έυξσμ ξοιρςεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα  ρςη ρυεςική 

διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςη 

διακήοσνη . 

Τευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα Απάμςηρη: 

1α) Λϊμξ για ςιπ δημόριεπ ρσμβάρειπ έογχμ: 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ αματξοάπxxxviii, 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκςελέρει ςα 

ακϊλξσθα έογα ςξσ είδξσπ πξσ έυει 

ποξρδιξοιρςεί: 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη όρξμ ατξοά ςημ 

καλή  εκςέλερη και ξλξκλήοχρη ςχμ 

ρημαμςικόςεοχμ εογαριώμ διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

Αοιθμϊπ εςόμ (η πεοίξδξπ ασςή ποξρδιξοίζεςαι 

ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

διακήοσνη): 

[…] 

Έογα: [……] 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): 

 [……][……][……] 

1β) Λϊμξ για δημόριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειώμ 

και δημόριεπ ρσμβάρειπ σπηοεριώμ: 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ αματξοάπxxxix, 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει ποξβεί ρςιπ 

ακϊλξσθεπ κσοιϊςεοεπ παοαδϊρειπ αγαθόμ 

ςξσ είδξσπ πξσ έυει ποξρδιξοιρςεί ή έυει 

παοάρυει ςιπ ακϊλξσθεπ κσοιϊςεοεπ 

σπηοερίεπ ςξσ είδξσπ πξσ έυει 

ποξρδιξοιρςεί: 

Ιαςά ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ καςαλϊγξσ 

αματέοεςε ςα πξρά, ςιπ ημεοξμημίεπ και ςξσπ 

παοαλήπςεπ δημϊριξσπ ή ιδιχςικξϋπxl: 

Αοιθμϊπ εςόμ (η πεοίξδξπ ασςή ποξρδιξοίζεςαι 

ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

διακήοσνη):  

[…...........] 

Οεοιγοα

τή 

πξρά ημεοξμη

μίεπ 

παοαλήπς

επ 

    
 

2) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μπξοεί μα 

υοηριμξπξιήρει ςξ ακϊλξσθξ ςευμικϊ 

ποξρχπικϊ ή ςιπ ακϊλξσθεπ ςευμικέπ 

σπηοερίεπxli, ιδίχπ ςξσπ σπεϋθσμξσπ για ςξμ 

έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ: 

Ρςημ πεοίπςχρη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ έογχμ, 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 

υοηριμξπξιήρει ςξ ακϊλξσθξ ςευμικϊ 

ποξρχπικϊ ή ςιπ ακϊλξσθεπ ςευμικέπ σπηοερίεπ 

για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υοηριμξπξιεί ςξμ 

ακϊλξσθξ ςευμικϊ ενξπλιρμϊ και λαμβάμει ςα 

ακϊλξσθα μέςοα για ςημ διαρτάλιρη ςηπ 

πξιϊςηςαπ και ςα μέρα μελέςηπ και έοεσμαπ 

πξσ διαθέςει είμαι ςα ακϊλξσθα:  

[……] 

4) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 

εταομϊρει ςα ακϊλξσθα ρσρςήμαςα 

διαυείοιρηπ ςηπ αλσρίδαπ ετξδιαρμξϋ και 

αμίυμεσρηπ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[....……] 

5) Για ρύμθεςα ποξψόμςα ή σπηοερίεπ πξσ θα  
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παοαρυεθξύμ ή, κας’ εναίοερη, για ποξψόμςα 

ή σπηοερίεπ πξσ ποέπει μα αμςαπξκοίμξμςαι 

ρε κάπξιξμ ιδιαίςεοξ ρκξπό: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα επιςοέπει ςη 

διεμέογεια ελέγυχμxlii ϊρξμ ατξοά ςξ 

παοαγχγικϊ δσμαμικϊ ή ςιπ ςευμικέπ 

ικαμϊςηςεπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και, 

ετϊρξμ κοίμεςαι αμαγκαίξ, ϊρξμ ατξοά ςα 

μέρα μελέςηπ και έοεσμαπ πξσ ασςϊπ διαθέςει 

καθόπ και ςα μέςοα πξσ λαμβάμει για ςξμ 

έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ; 

 

 

 

[] Μαι [] Όυι 

6) Ξι ακϊλξσθξι ςίςλξι ρπξσδόμ και 

επαγγελμαςικόμ ποξρϊμςχμ διαςίθεμςαι απϊ: 

α) ςξμ ίδιξ ςξμ πάοξυξ σπηοεριόμ ή ςξμ 

εογξλάβξ, 

και/ή (αμάλξγα με ςιπ απαιςήρειπ πξσ 

ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική ποϊρκληρη ή διακήοσνη 

ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ) 

β) ςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςξσ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 

εταομϊζει ςα ακϊλξσθα μέςοα 

πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ καςά ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[……] 

8) ξ μέρξ εςήριξ εογαςξωπαλληλικϊ 

δσμαμικϊ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ξ 

αοιθμϊπ ςχμ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ ςξσ καςά 

ςα ςελεσςαία ςοία έςη ήςαμ ςα ενήπ:  

Έςξπ, μέρξ εςήριξ εογαςξωπαλληλικϊ 

ποξρχπικϊ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έςξπ, αοιθμϊπ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα έυει ρςη διάθερή 

ςξσ ςα ακϊλξσθα μηυαμήμαςα, εγκαςαρςάρειπ 

και ςευμικϊ ενξπλιρμϊ για ςημ εκςέλερη ςηπ 

ρϋμβαρηπ: 

[……] 

10) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι, μα 

αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπϊ μξοτή 

σπεογξλαβίαπxliii ςξ ακϊλξσθξ ςμήμα (δηλ. 

πξρξρςϊ) ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[....……] 

11) Για δημόριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειώμ : 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα παοάρυει ςα 

απαιςξϋμεμα δείγμαςα, πεοιγοατέπ ή 

τχςξγοατίεπ ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ θα 

ποξμηθεϋρει, ςα ξπξία δεμ υοειάζεςαι μα 

ρσμξδεϋξμςαι απϊ πιρςξπξιηςικά γμηριϊςηςαπ· 

Ιαςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

δηλόμει πεοαιςέοχ ϊςι θα ποξρκξμίρει ςα 

απαιςξϋμεμα πιρςξπξιηςικά γμηριϊςηςαπ. 

 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

[] Μαι [] Όυι 
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Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 

12) Για δημόριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειώμ: 

Λπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα ποξρκξμίρει 

ςα απαιςξϋμεμα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ 

εκδξθεί απϊ επίρημα ιμρςιςξϋςα ελέγυξσ 

πξιϊςηςαπ ή σπηοερίεπ αμαγμχοιρμέμχμ 

ικαμξςήςχμ, με ςα ξπξία βεβαιόμεςαι η 

καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξψϊμςχμ, 

επαληθεσϊμεμη με παοαπξμπέπ ρςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ ή ρε ποϊςσπα, και ςα ξπξία 

ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 

ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςη διακήοσνη; 

Δάμ ϊυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και αματέοεςε 

πξια άλλα απξδεικςικά μέρα μπξοξϋμ μα 

ποξρκξμιρςξϋμ: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 
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Δ: Ρσρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ όςαμ ςα ρσρςήμαςα 

διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και/ή ςα ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ έυξσμ ζηςηθεί 

από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 

ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ. 

Σσρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και 

ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

Απάμςηρη: 

Ηα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα 

ποξρκξμίρει πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί 

απϊ αμενάοςηςξσπ ξογαμιρμξϋπ πξσ 

βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

ρσμμξοτόμεςαι με ςα απαιςξϋμεμα ποϊςσπα 

διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ποξρβαριμϊςηςαπ 

για άςξμα με ειδικέπ αμάγκεπ; 

Δάμ ϊυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και 

διεσκοιμίρςε πξια άλλα απξδεικςικά μέρα 

μπξοξϋμ μα ποξρκξμιρςξϋμ ϊρξμ ατξοά ςξ 

ρϋρςημα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 

Ηα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα 

ποξρκξμίρει πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί 

απϊ αμενάοςηςξσπ ξογαμιρμξϋπ πξσ 

βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

ρσμμξοτόμεςαι με ςα απαιςξϋμεμα ρσρςήμαςα 

ή ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ; 

Δάμ ϊυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και 

διεσκοιμίρςε πξια άλλα απξδεικςικά μέρα 

μπξοξϋμ μα ποξρκξμιρςξϋμ ϊρξμ ατξοά ςα 

ρσρςήμαςα ή ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ 

διαυείοιρηπ: 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 
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Λέοξπ V: Οεοιξοιρμϊπ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ πληοξϋμςχμ ςα κοιςήοια επιλξγήπ σπξφητίχμ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ όςαμ η αμαθέςξσρα αουή 

ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει ποξρδιξοίρει αμςικειμεμικά και υχοίπ διακοίρειπ κοιςήοια ή 

καμόμεπ πξσ ποόκειςαι μα εταομξρςξύμ για ςξμ πεοιξοιρμό ςξσ αοιθμξύ ςχμ 

σπξφητίχμ πξσ θα ποξρκληθξύμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά ή μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξμ 

διάλξγξ. Οι πληοξτξοίεπ ασςέπ, ξι ξπξίεπ μπξοξύμ μα ρσμξδεύξμςαι από απαιςήρειπ 

όρξμ ατξοά ςα πιρςξπξιηςικά (ή ςξ είδξπ ςξσπ) ή ςιπ μξοτέπ απξδεικςικώμ εγγοάτχμ, 

ετϊρξμ ρσμςοέυει πεοίπςχρη,πξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςξύμ, ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική 

διακήοσνη  ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ. 

Για κλειρςέπ διαδικαρίεπ, αμςαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ με διαποαγμάςεσρη, διαδικαρίεπ 

αμςαγχμιρςικξύ διαλόγξσ και ρσμποάνειπ καιμξςξμίαπ μόμξμ: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει ϊςι: 

Πεοιξοιρμόπ ςξσ αοιθμξύ Απάμςηρη: 

Οληοξί ςα αμςικειμεμικά και υχοίπ διακοίρειπ 

κοιςήοια ή καμϊμεπ πξσ ποϊκειςαι μα 

εταομξρςξϋμ για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςξσ αοιθμξϋ 

ςχμ σπξφητίχμ με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: 

Δτϊρξμ ζηςξϋμςαι ξοιρμέμα πιρςξπξιηςικά ή 

λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικόμ εγγοάτχμ, 

αματέοεςε για καθέμα απϊ ασςά αμ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ διαθέςει ςα απαιςξϋμεμα 

έγγοατα: 

Εάμ ξοιρμέμα από ςα εμ λόγχ πιρςξπξιηςικά ή 

λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικώμ ρςξιυείχμ 

διαςίθεμςαι ηλεκςοξμικάxliv, αματέοεςε για ςξ 

καθέμα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Μαι [] Όυιxlv 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……]xlvi 
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Λέοξπ VI: ελικέπ δηλόρειπ 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι ςα ρςξιυεία πξσ έυχ αματέοει ρύμτχμα με 

ςα μέοη Ι – IV αμχςέοχ είμαι ακοιβή και ξοθά και όςι έυχ πλήοη επίγμχρη ςχμ ρσμεπειώμ ρε 

πεοίπςχρη ρξβαοώμ φεσδώμ δηλώρεχμ. 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι είμαιρε θέρη, καςόπιμ αιςήμαςξπ και υχοίπ 

καθσρςέοηρη, μα ποξρκξμίρχ ςα πιρςξπξιηςικά και ςιπ λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικώμ 

εγγοάτχμ πξσ αματέοξμςαιxlvii, εκςόπ εάμ : 

α) η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει ςη δσμαςόςηςα μα λάβει ςα ρυεςικά 

δικαιξλξγηςικά απεσθείαπ με ποόρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ 

μέλξπ ασςή διαςίθεςαι δχοεάμxlviii. 

β) η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυξσμ ήδη ρςημ καςξυή ςξσπ ςα ρυεςικά 

έγγοατα. 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ δίδχ επιρήμχπ ςη ρσγκαςάθερή μξσ ρς... [ποξρδιξοιρμόπ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ αμαθέςξμςα τξοέα, όπχπ καθξοίζεςαι ρςξ μέοξπ Ι, εμόςηςα Α], 

ποξκειμέμξσ μα απξκςήρει ποόρβαρη ρε δικαιξλξγηςικά ςχμ πληοξτξοιώμ ςιπ ξπξίεπ έυχ 

σπξβάλλει ρς... [μα ποξρδιξοιρςεί ςξ αμςίρςξιυξ μέοξπ/εμόςηςα/ρημείξ] ςξσ παοόμςξπ 

Τσπξπξιημέμξσ Εμςύπξσ Υπεύθσμηπ Δήλχρηπ για ςξσπ ρκξπξύπ ς... [ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ 

διαδικαρίαπ ποξμήθειαπ: (ρσμξπςική πεοιγοατή, παοαπξμπή ρςη δημξρίεσρη ρςξμ εθμικϊ 

ςϋπξ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ, αοιθμϊπ αματξοάπ)]. 

 

Ημεοξμημία, ςόπξπ και, όπξσ ζηςείςαι ή είμαι απαοαίςηςξ, σπξγοατή(-έπ): [……]    
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ΄- ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ 

 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ΄ 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ) 
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1.Ξ αμάδξυξπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη ή η αμάθερη, σπξυοεξϋςαι και ατξϋ 

ςξσ αμακξιμχθεί η καςακϋοχρη ή η αμάθερη και ποξρκληθεί για σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ, μα καςαθέρει Δγγϋηρη Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ 

ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ καθξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ υχοίπ ςξ Τ.Ο.Α. (άοθοξ 157 παο. 

1α ςξσ Μ. 4281/2014). Ζ εγγϋηρη καςαςίθεςαι ποξ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ και ιρυϋει έχπ ςημ λήνη ςηπ. 

Ξ εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ 

εγγϋηρηπ, ϋρςεοα απϊ απλϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ. 

ξ ρυεςικϊ αίςημα ποέπει μα γίμεςαι ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ξι εγγσήρειπ αμενάοςηςα απϊ ςξ ϊογαμξ πξσ ςιπ εκδίδει και ςξμ ςϋπξ πξσ 

πεοιβάλλξμςαι, ποέπει απαοαίςηςα μα πεοιλαμβάμξσμ και ςα σπϊλξιπα: 

α) ημ ημεοξμημία έκδξρηπ. 

β) ξμ εκδϊςη. 

γ) ημ Σπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι. 

δ) ξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ. 

ε) ξ πξρϊ πξσ καλϋπςει ςημ εγγϋηρη. 

ρς) ημ πλήοη επχμσμία και ςη διεϋθσμρη σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη. 

ζ) η ρυεςική  διακήοσνη, ςημ ημεοξμημία διαγχμιρμξϋ (για εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ) ή 

ςξμ αοιθμϊ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ (για εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ). 

η) Όςι η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι 

ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ. 

θ) Όςι ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερη ςηπ Σπηοερίαπ πξσ έυει ρσμάφει 

ςη ρϋμβαρη και ϊςι θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ ςξσ 

εκδϊςη, αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ, 

μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ απϊ ςημ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη. 

ι) Όςι ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι 

ρε πλάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

ια) ημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςχμ εγγσήρεχμ ϊπχπ: 

1. Για ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ασςήπ ποέπει μα είμαι 
μεγαλϋςεοξπ καςά έμα (1) μήμα ςηπ λήνηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ. 

2. Για ςημ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ποέπει μα είμαι 
μεγαλϋςεοξπ καςά δϋξ (2) μήμεπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ ςξσ 
έογξσ. 

3. Όςι ξ εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοάςαρη ςηπ 
ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ϋρςεοα απϊ απλϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ πξσ 
διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ. 

ξ ρυεςικϊ αίςημα ποέπει μα γίμεςαι ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ μεςατξοέχμ ξι εγγσήρειπ πεοιλαμβάμξσμ και ςξμ ϊοξ ϊςι η 

εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ, εκςϊπ και αμ 

εκδίδεςαι μία εγγσηςική με ςξ άθοξιρμα ςχμ πξρόμ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ. 
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Ξι εγγσήρειπ σπξυοεχςικά ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα και εκδίδξμςαι απϊ 

πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή άλλα Μξμικά Οοϊρχπα πξσ έυξσμ καςά ςξ μϊμξ ςξ δικαίχμα 

ασςϊ και λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςημ Δλλάδα. 
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 
 
Ξμξμαρία οάπεζαπ ……………………………… 
Ιαςάρςημα ………………………………………… 
( Δ/μρη ξδϊπ – αοιθμϊπ .Ι. fax )                        Ζμεοξμημία έκδξρηπ ………………… 
  
       ΔΣΠΩ…………………………………….  
Οοξπ  
Οεοιτέοεια  Δσςικήπ Λακεδξμίαπ– Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ  
Διεϋθσμρη Διξικηςικξϋ - Ξικξμξμικξϋ  
………………………………. 
 
 
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 
διαιοέρεχπ και διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ΔΣΠΩ ………………………… (και 
ξλξγοάτχπ) …………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
ρςξ ξπξίξ και μϊμξ πεοιξοίζεςαι η σπξυοέχρη μαπ, σπέο ςηπ εςαιοείαπ 
………………………………………………………………….. Δ/μρη 
……………………………………………………………. για ςημ καλή εκςέλερη απϊ ασςήμ ςχμ ϊοχμ 
ςηπ με αοιθμϊ ………………………………ρϋμβαρηπ, πξσ σπέγοαφε μαζί ραπ για ςξ έογξ 
………………………………………… (αο. ποχς. ……………….. διακήοσνηπ) ποξπ κάλσφη 
αμαγκόμ ςξσ ………………….. ……………………………………….. και ςξ ξπξίξ πξρϊμ καλϋπςει 
ςξ 5% ςηπ ρσμβαςικήπ ποξ Τ.Ο.Α. ανίαπ                                       ΔΣΠΩ ασςήπ. 
 
ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί με μϊμη ςη δήλχρή 
ραπ 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 ςημ 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 καθίρςαςαι ασςξδίκαια άκσοη και δεμ έυει απέμαμςί 
μαπ καμία ιρυϋ. 
 
Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί 
ρςξ Δημϊριξ και Μ.Ο.Δ.Δ., ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ 
σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει καθξοιρςεί απϊ ςξ Σπξσογείξ 
Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζά μαπ. 
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ΔΘΔΣΙΠΘΜΖΡΔΘΡ  -  ΔΣΔ 

i Ρε πεοίπςχρη πξσ η αμαθέςξσρα αουή /αμαθέςχμ τξοέαπ είμαι πεοιρρϊςεοεπ 

(ξι) ςηπ (ςξσ) μίαπ (εμϊπ) θα αματέοεςαι ςξ ρϋμξλξ ασςόμ 

ii Δπαμαλάβεςε ςα ρςξιυεία ςχμ αομξδίχμ, ϊμξμα και επόμσμξ, ϊρεπ τξοέπ υοειάζεςαι. 

iii Βλέπε ρύρςαρη ςηπ Δπιςοξπήπ, ςηπ 6ηπ Μαΐξσ 2003, ρυεςικά με ςξμ ξοιρμό ςχμ πξλύ 

μικοώμ, ςχμ μικοώμ και ςχμ μεραίχμ επιυειοήρεχμ (ΔΔ L 124 ςηπ 20.5.2003, ρ. 36). Οι 

πληοξτξοίεπ ασςέπ απαιςξύμςαι μόμξ για ρςαςιρςικξύπ ρκξπξύπ.  

 Πξλύ μικοή επιυείοηρη: επιυείοηρη η ξπξία απαρυξλεί λιγόςεοξσπ από 10 

εογαζξμέμξσπ και ςηπ ξπξίαπ ξ εςήριξπ κύκλξπ εογαριώμ και/ή ςξ ρύμξλξ ςξσ εςήριξσ 

ιρξλξγιρμξύ δεμ σπεοβαίμει ςα 2 εκαςξμμύοια εσοώ. 

 Μικοή επιυείοηρη: επιυείοηρη η ξπξία απαρυξλεί λιγόςεοξσπ από 50 εογαζξμέμξσπ 

και ςηπ ξπξίαπ ξ εςήριξπ κύκλξπ εογαριώμ και/ή ςξ ρύμξλξ ςξσ εςήριξσ ιρξλξγιρμξύ δεμ 

σπεοβαίμει ςα 10 εκαςξμμύοια εσοώ. 

 Μεραίεπ επιυειοήρειπ: επιυειοήρειπ πξσ δεμ είμαι ξύςε πξλύ μικοέπ ξύςε μικοέπ και ξι 

ξπξίεπ απαρυξλξϋμ λιγϊςεοξσπ απϊ 250 εογαζξμέμξσπ και ςχμ ξπξίχμ ξ εςήριξπ κϋκλξπ 

εογαριόμ δεμ σπεοβαίμει ςα 50 εκαςξμμϋοια εσοόκαι/ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ εςήριξσ 

ιρξλξγιρμξϋ δεμ σπεοβαίμει ςα 43 εκαςξμμϋοια εσοό. 

iv Έυει δηλαδή χπ κϋοιξ ρκξπϊ ςημ κξιμχμική και επαγγελμαςική έμςανη αςϊμχμ με 

αμαπηοία ή μειξμεκςξϋμςχμ αςϊμχμ. 

v α δικαιξλξγηςικά και η καςάςανη, εάμ σπάουξσμ, αματέοξμςαι ρςημ πιρςξπξίηρη. 

vi Διδικϊςεοα χπ μέλξπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ ή άλλξσ παοϊμξιξσ καθερςόςξπ. 

vii Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρϋμτχμα με ςξ δεϋςεοξ εδάτιξ ςξσ άοθοξσ 78 “Όρξμ ατξοά ςα 

κοιςήοια πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξσπ ςίςλξσπ ρπξσδώμ και ςα επαγγελμαςικά ποξρόμςα πξσ 

ξοίζξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ρς΄ ςξσ Μέοξσπ ΙΙ ςξσ Παοαοςήμαςξπ ΧΙΙ ςξσ Ποξραοςήμαςξπ Α΄ ή 

με ςημ ρυεςική επαγγελμαςική εμπειοία, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ, μπξοξύμ χρςόρξ μα 

βαρίζξμςαι ρςιπ ικαμόςηςεπ άλλχμ τξοέχμ μόμξ εάμ ξι ςελεσςαίξι θα εκςελέρξσμ ςιπ εογαρίεπ 

ή ςιπ σπηοερίεπ για ςιπ ξπξίεπ απαιςξύμςαι ξι ρσγκεκοιμέμεπ ικαμόςηςεπ.” 

viii Ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 73 παο. 3 α, ετϊρξμ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ 

ρϋμβαρηπ είμαι δσμαςή η κας' εναίοερη παοέκκλιρη απϊ ςξμ σπξυοεχςικϊ απξκλειρμϊ  για 

επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημϊριξσ ρσμτέοξμςξπ, ϊπχπ δημϊριαπ σγείαπ ή ποξρςαρίαπ ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ.  

ix Όπχπ 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). 

x Ρϋμτχμα με άοθοξ 73 παο. 1 (β). Ρςξμ Ιαμξμιρμϊ ΔΔΔΡ (Ιαμξμιρμϊπ ΔΔ 2016/7) 

αματέοεςαι χπ “διατθξοά”. 

xi Όπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ Ρϋμβαρηπ πεοί ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ δχοξδξκίαπ ρςημ 

ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ μελόμ ςηπ 
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Δσοχπαψκήπ 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). 

Οεοιλαμβάμει επίρηπ ςη διατθξοά ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ μ. 3560/2007(ΤΔΙ 103/Α), «Κύοχρη 

και εταομξγή ςηπ Σύμβαρηπ πξιμικξύ δικαίξσ για ςη διατθξοά και ςξσ Ποόρθεςξσ ρ΄ ασςήμ 

Ποχςξκόλλξσ» (ατξοά ρε ποξρθήκη καθόρξμ ρςξ μ. Άοθοξ 73 παο. 1 β αματέοεςαι η 

κείμεμη μξμξθερία). 

xii Ιαςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςη ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ 

ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (ΔΔ C 316 ςηπ 27.11.1995, ρ. 48)ϊπχπ κσοόθηκε 

με ςξ μ. 2803/2000 (ΤΔΙ 48/Α) "Κύοχρη ςηπ Σύµβαρηπ ρυεςικά µε ςημ ποξρςαρία ςχμ 

ξικξμξµικώμρσµτεοόμςχμ ςχμ Εσοχπαψκώμ Κξιμξςήςχμ και ςχμ ρσματώμ µε ασςήμ 

Ποχςξκόλλχμ. 

xiii Όπχπ ξοίζξμςαι ρςα άοθοα 1 και 3 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 13ηπ 

Θξσμίξσ 2002 για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ΔΔ L 164 ςηπ 22.6.2002, ρ. 3). Ασςϊπ 

ξ λϊγξπ απξκλειρμξϋ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ ηθική ασςξσογία ή ςημ απϊπειοα εγκλήμαςξπ, 

ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 4 ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ-πλαίριξ. 

xiv Όπχπ ξοίζεςαι 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) 

πξσ εμρχμαςώθηκε με ςξ μ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Ποόληφη και καςαρςξλή ςηπ 

μξμιμξπξίηρηπ ερόδχμ από εγκλημαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ και ςηπ υοημαςξδόςηρηπ ςηπ 

ςοξμξκοαςίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”. 

xv Όπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ ξδηγίαπ 2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξύ Κξιμξβξσλίξσ 

και ςξσ Σσμβξσλίξσ, ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, για ςημ ποόληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ 

εμπξοίαπ αμθοώπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ ςηπ, καθώπ και για ςημ 

αμςικαςάρςαρη ςηπ απόταρηπ-πλαίριξ 2002/629/ΔΔΥ ςξσ Σσμβξσλίξσ (ΔΔ L 101 ςηπ 

15.4.2011, ρ. 1) η ξπξία εμρχμαςώθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 4198/2013 

(ΦΔΚ 215/Α)"Ποόληφη και καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοώπχμ και ποξρςαρία ςχμ 

θσμάςχμ ασςήπ και άλλεπ διαςάνειπ.". 

xvi Ζ εμ λϊγχ σπξυοέχρη ατξοά ιδίχπ: α) ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ 

εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ και Δ.Δ), ςξσπ διαυειοιρςέπ, β) ρςιπ 

πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ), ςξμ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ καθόπ και ϊλα ςα μέλη 

ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ( βλ. ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 73 ) 

xvii Δπαμαλάβεςε ϊρεπ τξοέπ υοειάζεςαι. 

xviii Δπαμαλάβεςε ϊρεπ τξοέπ υοειάζεςαι. 

xix Δπαμαλάβεςε ϊρεπ τξοέπ υοειάζεςαι. 

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

διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ παοαυόοηρηπ δε μπξοεί μα κάμει υοήρη ασςήπ 

ςηπ δσμαςϊςηςαπ καςά ςημ πεοίξδξ απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη (άοθοξ 

73 παο. 7 ςελεσςαίξ εδάτιξ)  
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xxi Καμβαμξμέμξσ σπϊφη ςξσ υαοακςήοα ςχμ εγκλημάςχμ πξσ έυξσμ διαποαυθεί 

(μεμξμχμέμα, κας᾽ ενακξλξϋθηρη, ρσρςημαςικά ...), η επενήγηρη ποέπει μα καςαδεικμϋει 

ςημ επάοκεια ςχμ μέςοχμ πξσ λήτθηκαμ.  

xxii Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή 

ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξι σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ 

καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη (άοθοξ 73 παο. 2 δεϋςεοξ 

εδάτιξ).  

xxiii Ρημειόμεςαι ϊςι, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 73 παο. 3 πεο. α  και β, ετϊρξμ ποξβλέπεςαι ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι δσμαςή η παοέκκλιρη απϊ ςξμ σπξυοεχςικϊ απξκλειρμϊ λϊγχ 

αθέςηρηπ σπξυοεόρεχμ καςαβξλήπ τϊοχμ ή αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ κας‟ εναίοερη, για 

επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημϊριξσ ρσμτέοξμςξπ, ϊπχπ δημϊριαπ σγείαπ ή ποξρςαρίαπ ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ ή/και  ϊςαμ ξ απξκλειρμϊπ θα ήςαμ ρατόπ δσραμάλξγξπ, ιδίχπ ϊςαμ μϊμξ 

μικοά πξρά ςχμ τϊοχμ ή ςχμ ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ δεμ έυξσμ καςαβληθεί, ή 

ϊςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ εμημεοόθηκε ρυεςικά με ςξ ακοιβέπ πξρϊ πξσ ξτείλεςαι λϊγχ 

αθέςηρηπ ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ ρε υοϊμξ καςά ςξμ ξπξίξ δεμ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα λάβει μέςοα, ρϋμτχμα με ςξ 

ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 73, ποιμ απϊ ςημ εκπμξή ςηπ ποξθερμίαπ 

αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ή ρε αμξικςέπ διαδικαρίεπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ  

xxiv Δπαμαλάβεςε ϊρεπ τξοέπ υοειάζεςαι. 

xxv Όπχπ αματέοξμςαι για ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ 

ρϋμβαρηπ ρςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ  ή ρςξ άοθοξ 18 παο. 2 . 

xxvi . Ζ απϊδξρη ϊοχμ είμαι ρϋμτχμη με ςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 73 πξσ διατξοξπξιείςαι απϊ 

ςξμ Ιαμξμιρμϊ ΔΔΔΡ (Ιαμξμιρμϊπ ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άοθοξ 73 παο. 5. 

xxviii Δτϊρξμ ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ γίμεςαι αματξοά ρε ρσγκεκοιμέμη διάςανη, μα 

ρσμπληοχθεί αμάλξγα ςξ ΔΣΔ πυ άοθοξ 68 παο. 2 μ. 3863/2010 . 

xxix Όπχπ ποξρδιξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 24 ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. 

xxx Οοβλ άοθοξ 48. 

xxxi Ζ απϊδξρη ϊοχμ είμαι ρϋμτχμη με ςημ πεοιπς. ρς παο. 4 ςξσ άοθοξσ 73 πξσ 

διατξοξπξιείςαι απϊ ςξμ Ιαμξμιρμϊ ΔΔΔΡ (Ιαμξμιρμϊπ ΔΔ 2016/7) 

xxxii Για ρσμβάρειπ έογξσ, η εκςιμόμεμη ανία ςηπ ξπξίαπ σπεοβαίμει ςξ έμα εκαςξμμϋοιξ 

(1.000.000) εσοό εκςϊπ ΤΟΑ (άοθοξ 79 παο. 2). Οοβλ  και άοθοξ 375 παο. 10. 

xxxiii Όπχπ πεοιγοάτεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ 

απϊ ξοιρμέμα κοάςη μέλη ξτείλξσμ μα ρσμμξοτόμξμςαι με άλλεπ απαιςήρειπ πξσ 

καθξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα ασςϊ. 

xxxiv Λϊμξμ ετϊρξμ επιςοέπεςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα 

έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.  
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xxxv Λϊμξμ ετϊρξμ επιςοέπεςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 

ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.  

xxxvi Ο.υ αμαλξγία μεςανϋ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και σπξυοεόρεχμ  

xxxvii Ο.υ αμαλξγία μεςανϋ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και σπξυοεόρεχμ  

xxxviii Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μπξοξϋμ μα ζηςξϋμ έχπ πέμςε έςη και μα επιςοέπξσμ ςημ 

ςεκμηοίχρη εμπειοίαπ  πξσ σπεοβαίμει ςα πέμςε έςη. 

xxxix Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μπξοξϋμ μα ζηςξϋμ έχπ ςοία έςη και μα επιςοέπξσμ ςημ 

ςεκμηοίχρη εμπειοίαπ πξσ σπεοβαίμει ςα ςοία έςη. 

xl Οοέπει μα απαοιθμξϋμςαι ϊλξι ξι παοαλήπςεπ και ξ καςάλξγξπ ποέπει μα πεοιλαμβάμει 

ςϊρξ δημϊριξσπ ϊρξ και ιδιχςικξϋπ πελάςεπ για ςα ρυεςικά αγαθά ή σπηοερίεπ. 

xli Όρξμ ατξοά ςξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ ή ςιπ ςευμικέπ σπηοερίεπ πξσ δεμ αμήκξσμ άμερα ρςημ 

επιυείοηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, αλλά ρςχμ ξπξίχμ ςιπ ικαμϊςηςεπ ρςηοίζεςαι ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊπχπ καθξοίζεςαι ρςξ μέοξπ II, εμϊςηςα Γ, ποέπει μα ρσμπληοόμξμςαι 

υχοιρςά έμςσπα ΔΣΔ. 

xlii Ξ έλεγυξπ ποϊκειςαι μα διεμεογείςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ή, ετϊρξμ ασςή 

ρσμαιμέρει, εν ξμϊμαςϊπ ςηπ απϊ αομϊδιξ επίρημξ ξογαμιρμϊ ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι 

εγκαςερςημέμξπ ξ ποξμηθεσςήπ ή ξ πάοξυξπ σπηοεριόμ. 

xliii Δπιρημαίμεςαι ϊςι εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει απξταρίρει μα αμαθέρει ςμήμα ςηπ 

ρϋμβαρηπ ρε ςοίςξσπ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ και ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ 

σπεογξλάβξσ για ςημ εκςέλερη ςξσ εμ λϊγχ ςμήμαςξπ, ςϊςε θα ποέπει μα ρσμπληοχθεί 

υχοιρςϊ ΔΣΔ για ςξσπ ρυεςικξϋπ σπεογξλάβξσπ, βλέπε μέοξπ ΘΘ, εμϊςηςα Γ αμχςέοχ.  

xliv Διεσκοιμίρςε πξιξ ρςξιυείξ ατξοά η απάμςηρη. 

xlv Δπαμαλάβεςε ϊρεπ τξοέπ υοειάζεςαι. 

xlvi Δπαμαλάβεςε ϊρεπ τξοέπ υοειάζεςαι. 

xlvii Οοβλ και άοθοξ 1 μ. 4250/2014 

xlviii Σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει παοάρυει ςιπ απαοαίςηςεπ 

πληοξτξοίεπ (διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέα έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ 

ςχμ εγγοάτχμ) πξσ παοέυξσμ ςη δσμαςόςηςα ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή ρςξμ αμαθέςξμςα 

τξοέα μα ςξ ποάνει. Όπξσ απαιςείςαι, ςα ρςξιυεία ασςά ποέπει μα ρσμξδεύξμςαι από ςη 

ρυεςική ρσγκαςάθερη για ςημ εμ λόγχ ποόρβαρη. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ΄- ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ΄ 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
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Αο. Οοχς.: 

 

ΔΖΛΞΡΘΑ ΡΣΛΒΑΡΖ 

 

Οξρξϋ    …………….. € (υχοίπ Τ.Ο.Α.) και  ………………… € ( με Τ.Ο.Α.) 

Για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ : «……………………………………………..» ποξωπξλξγιρμξϋ μελέςηπ: 

…………… Δσοό, με Ιχδικϊ-Ξ.Ο.Ρ.Α.Α.: 0010947449 ΡΑ082/1 

Ζ πίρςχρη ποξέουεςαι απϊ ςξ Οοϊγοαμμα «Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014 – 2020 

ποξρέγγιρη CLLD LEADER» με  ρσγυοημαςξδϊςηρη απϊ ςξ Δ.Γ..Α.Α. και  απϊ Δθμική 

Δαπάμη. 

Ρςξ ……………………….. ρήμεοα, ςημ …………………….. ςξσ μημϊπ ……………….. έςξσπ ……….., ημέοα 

…………………, ρςα Γοατεία ςξσ Δικαιξϋυξσ ……………. , (Α.Τ.Λ. ..............: ……………………., 

Δ.Ξ.Σ.:…………… ηλ.: ……………………… Ταν: …………….. E-mail: ……..………………) ξι καςχςέοχ 

σπξγοάτξμςεπ: 

α. ………………………,  Δικαιξϋυξπ  …………….., εμεογόμ ρςημ ποξκειμέμη πεοίπςχρη χπ 
εκποϊρχπξπ ςξσ Δικαιξϋυξσ [ΙΣΠΘΞΡ ΞΣ ΔΠΓΞΣ (ΙΔ)] ατεμϊπ και καςϊπιμ ςηπ 
Απϊταρηπ ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ με αοιθμϊ …………..  έγκοιρηπ ςξσ απξςελέρμαςξπ ςηπ 
διεμεογηθείραπ Δημξποαρίαπ, για ςημ αμάδεινη ςξσ αμαδϊυξσ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ 
ςηπ επικεταλίδαπ, και ατ΄ εςέοξσ, 

β. ………………………., κάςξικξπ …………….., εμεογόμςαπ με ςημ ιδιϊςηςα ςξσ εκποξρόπξσ ςηπ 
Δςαιοείαπ «……………………………» με έδοα ςημ …………………….., (ξδϊπ 
………………….………….αοιθμϊπ………., αυ. Ιχδ.:………ςηλ.:……………….., Ταν: ……………, E-
mail:……………………..), με Α.Τ.Λ. (Δςαιοείαπ).:……………………… ςηπ Δ.Ξ.Σ.:………………….. , 
ρϋμτχμα με ςξ ………………………… Τ.Δ.Ι. ίδοσρηπ ςηπ Δςαιοείαπ………….. ή ςξ 
Ιξιμξποακςικϊ έγγοατξ με αοιθμϊ ……………. 

 

ΡΣΛΤΩΜΖΡΑΜ ΙΑΘ ΡΣΜΑΟΞΔΔΥΖΙΑΜ 

 

ςα ακϊλξσθα : 

 

(1) Ξ ΟΠΩΞΡ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ κ. …………………,  Δικαιξϋυξπ ……………… , καλξϋμεμξπ 
ρςξ ενήπ ΔΠΓΞΔΞΖΡ, σπϊ ςημ ποξαματεοθείρα ιδιϊςηςά ςξσ και έυξμςαπ σπϊφη:  

1. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. .................., ςξσ Νόμξσ.............. ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκαμ, ρσμπληοόθηκαμ και ιρυϋξσμ καςά ςη Διακήοσνη ςξσ έογξσ.  

2. ημ μελέςη με αοιθμ. ……….. και ςίςλξ 
«………………………………………………………………» πξσ θεχοήθηκε απϊ ςημ ευμική 
Σπηοερία ………….. μαζί με ϊλα ςα ςεϋυη και ρυέδια πξσ ςημ ρσμξδεϋξσμ. 

3. ημ απϊταρη έμςανηπ ςηπ παοαπάμχ ποάνηπ με αοιθμϊ ποχς. …………… ςξσ 
.................. ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ. 

4. η Ρ.Α. 082/1 και ρσγκεκοιμέμα ςξμ εμάοιθμξ έογξσ  ……………………….. 
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5. ημ απϊταρη με αοιθμϊ ποχς.:……………………..ςξσ .................... ςξσ 
αομξδίξσ ξογάμξσ, με ςημ ξπξία δϊθηκε η ποξέγκοιρη δημξποάςηρηπ ςξσ 
παοαπάμχ έογξσ. 

6. ημ απϊταρη ……………  ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ έγκοιρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ 
ςεσυόμ.  

7. α ποακςικά ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρϋμτχμα με ςα ξπξία σπξφήτιξπ 
αμάδξυξπ αμαδείυθηκε η Δςαιοεία «…………………………» πξσ ποξρέτεοε πξρξρςά 
εκπςόρεχμ (εμδεικςικά μέρη έκπςχρη ………  εκαςξρςά ……%). 

8. ημ απϊταρη ……………. ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ  …………………..  με ςημ ξπξία 
κσοόθηκαμ ςα ποακςικά ςξσ Διαγχμιρμξϋ και αμαςέθηκε η εκςέλερη ςξσ 
έογξσ ςηπ επικεταλίδαπ μεςά απϊ ξμϊτχμη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ, ρςημ Δςαιοεία «………………………………» και ςξ με αοιθμ. Ποχς. 
…………….έγγοατξ ςηπ …………. ……………… για ςξμ έλεγυξ μξμιμόςηςαπ ςηπ εμ 
λόγχ απόταρηπ. 

9. ημ απϊταρη με αοιθμϊ ποχς.:……………… ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ 
....................  με ςημ ξπξία δϊθηκε η έγκοιρηπ αμάληφηπ μξμικήπ 
δέρμεσρηπ ςξσ παοαπάμχ έογξσ. 

10. α ρσμβαςικά ςεϋυη, ϊπχπ ασςά αμαγοάτξμςαι ρςη Διακήοσνη ςξσ έογξσ. 

11. ξμ ποξωπξλξγιρμϊ μελέςηπ πξσ είμαι …………………. ΔΣΠΩ μαζί με ςξ Τ.Ο.Α. Ζ 
δε μέρη έκπςχρη είμαι …..% επί ςχμ ςιμόμ ςξσ ςιμξλξγίξσ ςηπ μελέςηπ. 

12. α ρςξιυεία ςξσ τακέλξσ ποξρτξοάπ ςηπ σπϊφη Δςαιοείαπ και ιδιαίςεοα ςημ 
ξικξμξμική ποξρτξοά ςηπ, πξσ αμαλϋεςαι χπ ενήπ: (ξ πίμακαπ διαμξοτόμεςαι 
αμάλξγα για ποξμήθεια, σπηοερία κ.α.) 

 

Δαπάμη ποξμήθειαπ  

ΛΔΠΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ  

ΛΔΠΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ  

Δαπάμη Τ.Ο.Α.   

ΓΔΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ  

 

13. ξσπ ϊοξσπ ςξσ αμςίρςξιυξσ άοθοξσ ςηπ Διακήοσνηπ ςξσ έογξσ ρυεςικά με ςημ 
σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ και ιδιαιςέοχπ ςξσ άοθοξσ ςηπ 
Διακήοσνηπ με ςημ επιρήμαμρη ςχμ κοίριμχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ και ςη 
διξίκηρη ςξσ έογξσ. 

14. ξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Δικαιξϋυξσ ………… ςοέυξμςξπ έςξσπ …………… ϊπξσ ρςξ 
Ι.Α. ………………….. είμαι γοαμμέμη πίρςχρη πξρξϋ …………………. η ξπξία 
ποξέουεςαι απϊ πιρςόρειπ ςξσ Σπξσογείξσ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ και 
οξτίμχμ μέρχ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ (ΟΔΔ) ΡΑ Δ082/1. 

 

ΑΜΑΗΔΔΘ 

Ρςη δεϋςεοη ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ Δςαιοεία «…………………………………….», καλξϋμεμη ετενήπ 

ΑΜΑΔΞΥΞΡ, για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ςξσ έογξσ 

«…………………………………………………………….».  
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Ζ παοαπάμχ Δςαιοεία απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα ςημ αμάθερη ασςή και αμαλαμβάμει ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ςξσ έογξσ 

«……………………………………»  και ρϋμτχμα με ςα ακϊλξσθα : 

i. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. ........................., ςξσ Ο.Δ. .........................., ϊπχπ 
ασςέπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ρσμπληοόθηκαμ μεςαγεμέρςεοα και ιρυϋξσμ καςά ςη 
Διακήοσνη ςξσ έογξσ, καθόπ επίρηπ και ςιπ λξιπέπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ 
πεοί δημξρίχμ έογχμ, ϊπχπ ιρυϋξσμ για ςξ σπϊφη έογξ. 

ii. α ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ με ςη ρειοά ιρυϋξπ πξσ αματέοεςαι ρςη 
Διακήοσνη, πξσ μξμξγοατήθηκαμ ρε ςοειπ (3) ρειοέπ απϊ ςξσπ ρσμβαλλϊμεμξσπ 
και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ ποξράοςημα ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. Ρϋμτχμα με 
ςα αματεοϊμεμα ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα 
ρσμμξοτχθεί πλήοχπ με ςξσπ ϊοξσπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρε ασςά, καθόπ και 
ρςιπ καςά πεοίπςχρη εκδιδϊμεμεπ εμςξλέπ και ξδηγίεπ ςξσ ΙςΔ.  

iii. ημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςηπ αμαδϊυξσ (Έμςσπξ Ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ), 
ϊπχπ ταίμεςαι ρςξμ παοαπάμχ πίμακα ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

iv. ημ εγκοιςική απϊταρη ςξσ απξςελέρμαςξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αοιθμϊ 
………………………..  

 

(2) Ξ ΔΔΣΔΠΞΡ  ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ κ. ……………………………  και σπϊ ςημ ποξαματεοθείρα 
ιδιϊςηςά ςξσ, ατξϋ έλαβε σπϊφη ςξσ άπαμςα ςα αμχςέοχ, 

 

ΔΖΚΩΜΔΘ 

α.  Όςι η σπξγοατή ςξσ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη δερμεϋει απξλϋςχπ ςημ 
ενξσριξδξςξϋρα ασςϊμ αμάδξυξ ςξσ έογξσ ΔΑΘΠΔΘΑ  ………………………… και ϊςι 
ασςή δεμ δικαιξϋςαι μα ποξρβάλλει ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη και 
ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη. 

β.  Όςι ξ αμάδξυξπ απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα ςα αμχςέοχ πεοιγοατέμςα ρσμβαςικά 
ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ εογξλαβίαπ, ςα ξπξία ξ αμάδξυξπ θα εταομϊρει ρε 
ρσμδσαρμϊ με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. ....................., ϊπχπ ρσμπληοόθηκαμ και 
ςοξπξπξιήθηκαμ και ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ πεοί εκςέλερηπ ςχμ Δημξρίχμ 
Έογχμ πξσ ιρυϋξσμ για ςξ σπϊφη έογξ. 

γ.  Όςι ξ αμάδξυξπ θα εταομϊζει καςά ςα καθξοιζϊμεμα ρςιπ αμχςέοχ διαςάνειπ ςιπ 
εμςξλέπ ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ και ςχμ Οοξψρςαμέμχμ ασςήπ Σπηοεριόμ. 

δ.  Όςι ξ αμάδξυξπ έυει μελεςήρει και καςαμξήρει πλήοχπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, 
ϊπχπ ασςέπ απξοοέξσμ απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ξοιξθεςξϋμςαι ρςα 
ρσμβαςικά ςεϋυη και ιδιαίςεοα ρςη Δ.Ρ.Σ. και ϊςι ςσυϊμ παοάλειφη ςξσ 
αμαδϊυξσ ποξπ εμημέοχρή ςξσ με κάθε δσμαςή πληοξτξοία πξσ ατξοά ρςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, δεμ ςξμ απαλλάρρει απϊ ςημ εσθϋμη για ςημ πλήοη 
ρσμμϊοτχρή ςξσ ποξπ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και δεμ ποξκϋπςει για 
ςξμ αμάδξυξ καμέμα δικαίχμα ξικξμξμικήπ ή άλληπ τϋρηπ ή/και παοάςαρηπ 
ποξθερμίαπ εν αιςίαπ ασςξϋ ςξσ λϊγξσ. 

ε.  Όςι βεβαιόμει ϊςι ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ απαιςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςη Διακήοσνη 
και πξσ καςαςέθηκαμ ποιμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι μϊμιμα, ξοθά 
και ακοιβή και πξσθεμά δεμ έουξμςαι ρε αμςίθερη με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ ςεσυόμ 
δημξποάςηρηπ και ϊςι πάμςχπ, έρςχ και αμ σπάουει κάπξιξ λάθξπ ή αμςίθερη, 
απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα μα επαμξοθόρει ςξ ρημείξ αμςίθερηπ με δική ςξσ 
τοξμςίδα, εσθϋμη και δαπάμη, αποξτάριρςα και ρε εϋλξγξ υοϊμξ απϊ ςη 
υοξμική ρςιγμή ςηπ γμόρηπ ςξσ ρημείξσ αμςίθερηπ.   

 

(3) Ακξλξϋθχπ ξ  δεϋςεοξπ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ καςέθερε: 
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ημ καςχςέοχ εγγσηςική επιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςξσ έογξσ και πιρςήπ εταομξγήπ 
ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, η ξπξία εκδϊθηκε σπέο ςηπ Αμαδϊυξσ απϊ ςξσπ 
παοαπλεϋοχπ εκάρςηπ αματεοϊμεμξσπ εγγσηςέπ: 

 

Α/Α ΑΠΘΗΛΞΡ ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΔΓΓΣΖΖΡ 
ΟΞΡΞ 

(ρε Δσοό) 

1     

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ξι χπ άμχ εγγσήρειπ, καλϋπςξσμ ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ ρϋμτχμα με ςξ αμςίρςξιυξ άοθοξ 

ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. 

(4) Ζ ξλική και ξι μεοικέπ ποξθερμίεπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, καθξοίζξμςαι ρςξ 
αμςίρςξιυξ άοθοξ ςηπ Διακήοσνηπ και ρςξ αμςίρςξιυξ άοθοξ ςηπ Δ.Ρ.Σ. Ρημειόμεςαι 
εδό ϊςι η ξλική ποξθερμία ςξσ έογξσ έυει καθξοιρςεί ρε …………………. ημεοξλξγιακέπ 
ημέοεπ απϊ ςημ ημέοα σπξγοατήπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 
ρςξ αμςίρςξιυξ άοθοξ ςηπ Δ.Ρ.Σ. ςξσ έογξσ.  

(5) Ζ ρημεοιμή ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ Ρϋμβαρηπ (……………………………), απξςελεί 
ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και ημεοξμημία εγκαςάρςαρηπ ςξσ αμαδϊυξσ.  

(6) Ξι πληοχμέπ θα γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςα ςεϋυη Δημξποάςηρηπ, ειδικϊςεοα ςξ 
αμςίρςξιυξ άοθοξ ςηπ Διακήοσνηπ και ςξ άοθοξ ....... ςξσ Ο. Δ. ....... ή ςξσ Μϊμξσ 
..... και ςιπ διαδικαρίεπ πξσ ξοίζξμςαι με ςιπ εγκσκλίξσπ ςξσ ΞΟΔΙΔΟΔ για ςημ 
υοημαςξδϊςηρη ςχμ έογχμ πξσ είμαι εμςαγμέμα ρςξ Ο.Α.Α. 2014 - 2020. 

(7) Ζ σπϊφη εογξλαβία, ςηπ ξπξίαπ σπξγοάτεςαι η παοξϋρα ρϋμβαρη υοημαςξδξςείςαι 
απϊ ςιπ πιρςόρειπ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ ςηπ ΡΑ 082/1 και σπϊκειςαι ρε ϊλεπ ςιπ 
ρυεςικέπ κοαςήρειπ σπέο ςοίςχμ και Δημξρίξσ, μξμίμξσπ τϊοξσπ, ςέλη, ειρτξοέπ, 
δαπάμεπ δημξρίεσρηπ ςηπ διακήοσνηπ κςλ. ϊπχπ ξοίζεςαι ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη. 

(8) Ρςξ ρσμτχμηςικϊ ασςϊ επιρσμάπςξμςαι ςα ενήπ αμαπϊρπαρςα ρσμβαςικά ρςξιυεία καςά 
ρειοά ιρυϋξπ: η μελέςη ςξσ έογξσ, ξι γεμικξί ϊοξι ςηπ μελέςηπ, η ςευμική έκθερη, η 
γεμική και ειδική ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ, η ποξρτξοά και η διακήοσνη. 

 
Ζ παοξϋρα ρσμςάυθηκε, αμαγμόρθηκε, βεβαιόθηκε και σπξγοάτεςαι απϊ ςξσπ αμχςέοχ 

ρσμβαλλξμέμξσπ ρε ............. γμήρια, ϊμξια ποχςϊςσπα, απϊ ςα ξπξία .......(.....) 

παοέλαβε ξ δεϋςεοξπ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ, ....... (.....) κξιμξπξιξϋμςαι ποξπ ςημ αομϊδια 

ευμική Σπηοερία  ……………………….., έμα (1) απξρςέλλεςαι ρςημ ΞΔ………….. με κξιμξπξίηρη 

ρςημ Δ.Σ.Δ. ςηπ Οεοιτέοειαπ .................... , εμό ςα άλλα .............. (........) 

καςαςέθηκαμ ρςξ αουείξ ςηπ Σπηοερίαπ. 
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………………… ,  ……/……/……….. 

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

ΓΘΑ Ξ ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΔΖΛΞΡΘΞ ΓΘΑ ΞΜ ΑΜΑΔΞΥΞ 

Ξ Δικαιξϋυξπ ………….. Ξ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ 
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ΡΣΓΓΠΑΤΖ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΩΜ 

Αοθοξ 1ξ : Αμςικείμεμξ ςηπ ρσγγοατήπ 

Ρςημ παοξϋρα ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ πεοιγοάτξμςαι ξι ϊοξι βάρει ςχμ ξπξίχμ 
και ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ θα εκςελερθεί η ποξμήθεια 
ςξσ έογξσ με ςίςλξ «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ». 
 
Αμαθέςξσρα αουή θα ξμξμάζεςαι η Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, Οεοιτεοειακή 
Δμϊςηςα Ιαρςξοιάπ. 
Αμάδξυξπ ρςα παοακάςχ θα ξμξμάζεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ θα ςξσ αμαςεθεί 
η ρϋμβαρη, ϋρςεοα απϊ ςη διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ για ςημ εκςέλερη ςηπ 
ποξμήθειαπ. 
 
 
Άοθοξ 2ξ : Θρυϋξσρεπ διαςάνειπ 
 
 
Ζ αματεοϊμεμη ποξμήθεια θα εκςελερθεί ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ ενήπ Μϊμχμ 
και Οοξεδοικόμ διαςαγμάςχμ : 

 ξ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και 

Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)». 

 ξ Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ 

(εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ 

διαςάνειπ». 

 ξ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, 

Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα - 

οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 (Α΄161)και λξιπέπ οσθμίρειπ» και 

ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1. 

 ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ 

ρςημ Ξδηγία 2011/7ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ 

πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ». 

 ξ άοθοξ 26 ςξσ Μ.4024/2011 (Α‟ 226) «Ρσγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ 

διξίκηρηπ και ξοιρμϊπ ςχμ μελόμ ςξσπ με κλήοχρη». 

 ξ Μ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ – 

Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – 

Οοξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ». 

 ξ Μ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική 

αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και 

ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ 

διαςάνειπ». 

 ξ Μ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ». 

 ξ Μ.2690/1999 (Α' 45) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ» και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15. 
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  ξ Μ. 2121/1993 (Α' 25) «Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και 

Οξλιςιρςικά Ηέμαςα» 

  ξ Ο.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ». 

 ξ Ο.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια 

έγγοατα και ρςξιυεία». 

 ξ άοθοξ 4 ςξσ ΟΔ 118/2007 (Α΄150). 

  ημ με αο. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και 

Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ 

Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

 ημ με αοιθ. 158/2016 Απϊταρη ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ, με θέμα «Έγκοιρη ςξσ "σπξπξιημέμξσ Δμςϋπξσ Σπεϋθσμηπ 

Δήλχρηπ" (ΔΣΔ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 4 ςξσ Μ. 4412/2016 (Α΄ 147), για 

διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ ξδηγιόμ» (ΤΔΙ 

Β΄ 3698/16.11.2016). 

 ξ άοθο. 79Αςξσ 4412/2016, παο. 3 και 4. 

 ξ Μ. 4314/2014(ΤΔΙ 265/2014, ς.Α): «Α. Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και 
ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ  ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 
2014-2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ 
και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ ελλημικϊ 
δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α΄297) και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 
265/Α΄/23.12.2014) ϊπχπ ιρυϋει. 

 ημ σπ΄ αοιθμ. 137675/ΔΣΗΣ1016/19-12-2018 (ΤΔΙ 5968/31-12-2018, ς.Β.) 
Απϊταρη ςξσ Στσπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με θέμα: «Αμςικαςάρςαρη 
ςηπ σπ‟ αοιθμ. 110427/EΣΗΣ/1020/20.10.2016 (ΤΔΙ Β΄ 3521) σπξσογικήπ 
απϊταρηπ με ςίςλξ «οξπξπξίηρη και αμςικαςάρςαρη ςηπ σπ‟ αοιθμ. 
81986/ΔΣΗΣ712/31.7.2015 (ΤΔΙ Β΄ 1822) σπξσογικήπ απϊταρηπ “Δθμικξί 
καμϊμεπ επιλενιμϊςηςαπ δαπαμόμ για ςα ποξγοάμμαςα ςξσ ΔΡΟΑ 2014-2020 - 
Έλεγυξι μξμιμϊςηςαπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ ποάνεχμ 
ΔΡΟΑ 2014-2020 απϊ Αουέπ Διαυείοιρηπ και Δμδιάμερξσπ Τξοείπ - Διαδικαρία 
εμρςάρεχμ επί ςχμ απξςελερμάςχμ ανιξλϊγηρηπ ποάνεχμ”». 

 ημ Σ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573) «1η ςοξπξπξίηρη ςηπ Σ.Α. 13215/30-11-
2017(B΄4285): Ολαίριξ σλξπξίηρηπ Σπξμέςοξσ 19.2, ςξσ Λέςοξσ 19, ξπική 
Αμάπςσνη με Οοχςξβξσλία ξπικόμ Ιξιμξςήςχμ, (ΑΟξΙ) ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 2014-2020, για παοεμβάρειπ Δημξρίξσ υαοακςήοα και 
λξιπέπ διαςάνειπ εταομξγήπ ςχμ ξπικόμ Οοξγοαμμάςχμ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει κάθε τξοά. 

 ξ ξπικϊ Οοϊγοαμμα CLLD/LEADER - ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ 
Αμάπςσνηπ ,  Λέςοξ 19 «ξπική Αμάπςσνη με ποχςξβξσλία ςξπικόμ 
κξιμξςήςχμ CLLD/LEADER», Σπξμέςοξ 19.2 «Ρςήοινη σλξπξίηρηπ δοάρεχμ 
ςχμ ρςοαςηγικόμ ςξπικόμ αμάπςσνηπ με ποχςξβξσλία ςξπικόμ κξιμξςήςχμ 
CLLD/ LEADER». 

 ξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Οοϊγοαμμα 

"Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014 – 2020 ποξρέγγιρη CLLDLEADER" με 

ρσγυοημαςξδϊςηρη απϊ ςξ Δ.Γ..Α.Α. και ρσγκεκοιμέμα απϊ ςημ ΡΑ 082/1.Ξ 

Ιχδικϊπ ΡΑΔ ςξσ έογξσ είμαι 2017ΡΔ08210000. 

 ημ αοιθμ. 1497/15.04.2021 Οοξέγκοιρη διακήοσνηπ ςξσ σπξέογξσ ςηπ Οοάνηπ 
με ςίςλξ «ξσοιρςικέπ Οληοξτξοίεπ πεοιξυήπ Leader Ιαρςξοιάπ», ςηπ 
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Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, ρςξ Οοϊγοαμμα «Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ 
Δλλάδαπ 2014- 2020» – Λέςοξ 19, Σπξμέςοξ 19.2, Σπξδοάρη 19.2.4.3 ΙΩΔ. 
ΞΟΡΑΑ : 0010947449 ςηπ ΔΣΔ - Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ . 

 χμ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθέμςχμ 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. 

 

Άοθοξ 3ξ : Ρειοά ιρυϋξπ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ  
 

 ξ ρσμτχμηςικϊ  

 ξ πλήοεπ ςεϋυξπ ςηπ Διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με ςημ ρσμημμέμη μελέςη 
ςηπ σπηοερίαπ. 

 Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

 Ζ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ απξδεικςικόμ 
μέρχμ - δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ. 

 
 
Άοθοξ 4ξ : Οοξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ 
 
Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ 
τσρικά ή 

μξμικά ποϊρχπα , κξιμξποανίεπ ή εμόρειπ τσρικόμ ή μξμικόμ ποξρόπχμ και, ρε 
πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι εγκαςερςημέμα 
ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

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

γ) ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ 
αμάθερη δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ 
γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ 
Ρσμτχμίαπ, καθόπ και 

δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ 
παοαγοάτξσ και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε 
θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 

 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα ςα 
μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. 

 
 
Άοθοξ 5ξ : Ρςαθεοϊςηςα ςιμόμ – πληοχμέπ  
 
Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμή θα δξθεί σπξυοεχςικά ρε εσοό. Έκαρςη ςιμή μξμάδαπ ςηπ 
ποξρτξοάπ θα είμαι ρςαθεοή και αμεςάβληςη καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και για καμέμα λϊγξ και ρε καμία αμαθεόοηρη δεμ σπϊκειςαι.  
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Ζ  πληοχμή ρςξμ αμάδξυξ θα γίμει με ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ 

διακήοσνηπ ακξλξσθξϋμεμηπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ διαδικαρίαπ απϊ ςιπ πιρςόρειπ ςξσ 

ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ  και ρϋμτχμα με ςημ 

καθιεοχμέμη διαδικαρία εκκαθάοιρηπ δαπαμόμ απϊ ςημ ξικεία Σπηοερία 

Δκκαθάοιρηπ δαπαμόμ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ποξρκϊμιρηπ απϊ 

ςξμ αμάδξυξ ςχμ απαιςξϋμεμχμ απϊ ςξ Μϊμξ δικαιξλξγηςικόμ.  

 Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ςμήμαςξπ πξσ ατξοά η πληοχμή 

ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικείμεμξσ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 219 ςξσ 

Μ.4412/2016. 

 ιμξλϊγιξ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 Οιρςξπξιηςικά Τξοξλξγικήπ Δμημεοϊςηςαπ και Αρταλιρςικήπ 
Δμημεοϊςηςαπ ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

 
 
Άοθοξ 6ξ : Ρσμτχμηςικϊ 
 
 
Λεςά ςημ επέλεσρη ςχμ εμμϊμχμ απξςελερμάςχμ ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ, η 
αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ 
ρσμτχμηςικξϋ, εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ 
ειδικήπ ποϊρκληρηπ.  
Ζ ρυεςική ρϋμβαρη θα σπξγοατεί μεςανϋ ςξσ κ. Οεοιτεοειάουη Δσςικήπ 
Λακεδξμίαπ, χπ εκποξρόπξσ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ, και ςξσ 
ποξμηθεσςή - αμάδξυξσ, βάρει ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ και ςχμ λξιπόμ 
ρςξιυείχμ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ διακήοσνηπ.(Οαοάοςημα Ρς΄) 
 

 
Άοθοξ 7ξ : Οαοακξλξϋθηρη - Οαοαλαβή  
 
Ξι επί μέοξσπ εογαρίεπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ, θα ποέπει μα σπξβάλλξμςαι 

ρςημ επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ πξσ έυει ξοιρςεί απϊ ςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα 

Ιαρςξοιάπ, ποξκειμέμξσ μα ςϋυξσμ ςχμ ρυεςικόμ παοαςηοήρεχμ για ςημ 

ξοιρςικξπξίηρή ςξσπ.   

Ζ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπή παοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςείςαι 

ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ 

παοαλαβήπ διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και πξιξςικϊπ έλεγυξπ. Λε ςημ παοαλαβή ςχμ 

παοαδξςέχμ η κσοιϊςηςα και ςα πμεσμαςικά δικαιόμαςα ςχμ έογχμ αμήκξσμ ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή, η ξπξία θα είμαι πλέξμ η απξκλειρςική δικαιξϋυξπ επί ςξσ έογξσ 

και θα τέοει ϊλεπ ςιπ ενξσρίεπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςϊ.  

Ζ μεςατξοά - παοάδξρη θα γίμει ρε υόοξσπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιαρςξοιάπ. 

α ένξδα μεςατξοάπ ςχμ παοαδξςέχμ βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ. 

Ιαςά ςη διαδικαρία παοαλαβήπ διεμεογείςαι ξ απαιςξϋμεμξπ έλεγυξπ, ρϋμτχμα με 

ςα ξοιζϊμεμα ρςη ρϋμβαρη. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ, η επιςοξπή 

παοαλαβήπ: α) είςε παοαλαμβάμει ςα ρυεςικά παοαδξςέα, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι 

απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ, β) είςε ειρηγείςαι για ςημ παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή 
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ςημ απϊοοιφη ςχμ παοαδξςέχμ. α αμχςέοχ εταομϊζξμςαι και ρε ςμημαςικέπ 

παοαλαβέπ. 

 

 

Άοθοξ 8ξ : Δγγσήρειπ  
 
 
Για ςιπ εγγσήρειπ  ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθο. 72 ςξσ Μ.4412/16 

 

Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ  : δεμ απαιςείςαι 

Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ: Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι η παοξυή 
εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 1 β) ςξσ μ. 4412/2016, 
ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ 
Τ.Ο.Α., και καςαςίθεςαι ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ 
ςημ εταομξγή ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ 
αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ. 

Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η ξπξία ρσμεπάγεςαι αϋνηρη ςηπ 
ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει ποιμ ςημ 
ςοξπξπξίηρη, ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 
5% επί ςξσ πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ. 
Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ μεςά ςημ ξοιρςική 
πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δάμ ρςξ 
ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ αματέοξμςαι 
παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η επιρςοξτή ςχμ χπ άμχ 
εγγσήρεχμ γίμεςαι μεςά ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποξθέρμξσ.  

 

 

 
Άοθοξ 9ξ : Υοϊμξπ & ςοϊπξπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ – ιμξλϊγηρη 
 
 
Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ θα έυει ιρυϋ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και για δέκα μήμεπ 
(10). 
 
Ρσμξπςικά ςα ρςάδια ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ ξοίζξμςαι χπ ενήπ : 
 
Α΄Ρςάδιξ 
 

- Ρσγκοϊςηρη ςηπ δξμήπ ςχμ πεοιευξμέμχμ 
- Δκπϊμηρη ρυεδιαρςικήπ μελέςηπ και καςάθερη ποϊςαρηπ επί ςξσ 

δημιξσογικξϋ 
 
Β΄Ρςάδιξ 
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- Ρσγγοατή – επιμέλεια κειμέμχμ – μεςάτοαρη 
- Ρσγκέμςοχρη τχςξγοατικξϋ σλικξϋ 

 
Γ΄Ρςάδιξ 
 

- Δπενεογαρία εικϊμχμ 
- Ρελιδξπξίηρη. σπξςευμικέπ διξοθόρειπ 
- Ξοιρςικξπξίηρη αουείχμ  

 
Δ΄Ρςάδιξ 
 

- Δκςϋπχρη. Βιβλιξδερία. Οαοάδξρη ςξσ έογξσ 
 
Λε ςημ ξοιρςική παοάδξρη ςχμ αμςιςϋπχμ, εκδίδξμςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ ςα μϊμιμα 
παοαρςαςικά. 
ξ τσρικϊ αμςικείμεμξ ςηπ ποξπ αμάθερη ρϋμβαρηπ δεμ μπξοεί μα διαυχοιρςεί ρε 
επιπλέξμ ςμήμαςα. Ξι εογαρίεπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι είμαι απξλϋςχμ διαρσμδεμέμεπ 
και απξςελξϋμ έμα εμιαίξ ρϋμξλξ. 
 
 
Άοθοξ 10ξ : Ιοαςήρειπ  
 
Ξι κοαςήρειπ επί ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή, ήςξι: 
 

 0,07% επί ςηπ ανίαπ (εκςϊπ ΤΟΑ) κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 
ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ, η 
ξπξία και επιβαοϋμεςαι με υαοςϊρημξ 3% και ΞΓΑ υαοςξρήμξσ 20%. 

 0,06% επί ςηπ ανίαπ (εκςϊπ ΤΟΑ) κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 
ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ ΑΔΟΟ, η 
ξπξία και επιβαοϋμεςαι με υαοςϊρημξ 3% και ΞΓΑ υαοςξρήμξσ 20%. 

 α ϊπξια ένξδα μεςατξοάπ επιβαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή. 
 
 
 
Άοθοξ 11ξ : Δημξρίεσρη 
 
 
Ζ Διακήοσνη και ςα Οαοαοςήμαςα ασςήπ θα δημξριεσθξϋμ  

 ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 66 
ςξσΜ.4412/2016http://www.eprocurement.gov.gr. 

 Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ θα αμαοςηθεί ρςξ Οοϊγοαμμα ΔΘΑΣΓΔΘΑ (ιρςξρελίδα 
http://et.diavgeia.gov.gr) ρϋμτχμα με ςξ Μ.3861/2010. 

η παοξϋρα Διακήοσνη μαζί με ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ ρε μξοτή αουείξσ pdf, καθόπ 
και ςξ ΔΣΔ και ςξ Έμςσπξ Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ ρε μξοτή αουείξσ doc, ϊπχπ 
επίρηπ και ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ παοέυξμςαι μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ 
ςηπ Αουήπ, ρςημ διεϋθσμρη  

 https://www.pdm.gov.gr/ και https://kastoria.pdm.gov.grρςη διαδοξμή: 

Δμημέοχρη πξλιςόμ → Διακηοϋνειπ-Διαγχμιρμξί . 

 ρε εμταμέπ ρημείξ ςξσ Δπιμεληςηοίξσ Ιαρςξοιάπ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.pdm.gov.gr/
https://kastoria.pdm.gov.gr/
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 Ρε μία ςξπική Δτημεοίδα. 

 

 
 
Άοθοξ 12ξ : Εημίεπ – αςσυήμαςα 
 
Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ 
ςξσ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ 
θερπίρει με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή 
διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ. 
 
 
 
 
Άοθοξ 13ξ : Διάοκεια ρϋμβαρηπ 
 
 
Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι δέκα (10)  μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ. Ζ 
ρσμξλικήπ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι μεςά απϊ αιςιξλξγημέμη 
απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ πξσ 
σπξβάλλεςαι ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ διάοκειάπ ςηπ, ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ 
πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ έχπ πέμςε (5) μήμεπ, 
ςξ 50% ασςήπ.  Αμ λήνει η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί 
εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, αμ λήνει η παοαςαθείρα, καςά ςα αμχςέοχ, 
διάοκεια, υχοίπ μα σπξβληθξϋμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςα παοαδξςέα ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ . 
 

 

Άοθοξ 14ξ : Ισοιϊςηςα ποξψϊμςχμ και Σπηοεριόμ 

Λε ςημ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ η κσοιϊςηςα και ςα πμεσμαςικά δικαιόμαςα ςχμ 

έογχμ αμήκξσμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή, η ξπξία θα είμαι πλέξμ η απξκλειρςική 

δικαιξϋυξπ επί ςξσ έογξσ και θα τέοει ϊλεπ ςιπ ενξσρίεπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςϊ.  

 

Άοθοξ 15ξ: Γεμικξί ϊοξι – Οοξωπξθέρειπ 

1. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 

4412/2016, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ξι ϊοξι ςηπ παοξϋραπ 

διακήοσνηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

2. α ρσμβαλλϊμεμα μέοη αμαλαμβάμξσμ μα ςηοξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςξ Μ. 2472/1997 πεοί ποξρςαρίαπ ςξσ αςϊμξσ απϊ ςημ 

επενεογαρία δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και ρυεςικέπ απξτάρειπ, 

ξδηγίεπ και καμξμιρςικέπ ποάνειπ ςηπ Αουήπ Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ 

Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα. Δπίρηπ αμαλαμβάμξσμ μα ςηοξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ 

πξσ απξοοέξσμ απϊ ςξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ 
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Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ 

ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και για ςημ ελεϋθεοη κσκλξτξοία ςχμ δεδξμέμχμ 

ασςόμ. 

3. Ιάθε ρσμβαλλϊμεμξ μέοξπ αμαλαμβάμει μα μημ αμακξιμόμει, διαθέςει ή 

δημξριξπξιεί με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρε ςοίςξσπ, ξι ξπξίξι δε ρυεςίζξμςαι με 

ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ ρϋμβαρηπ και για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ σπάουει ςέςξια 

σπξυοέχρη ή δικαίχμα απϊ ςξ μϊμξ ή δικαρςική απϊταρη, πληοξτξοίεπ πξσ 

έυει λάβει και επενεογάζεςαι ρςα πλαίρια ςηπ δοαρςηοιϊςηςάπ ςξσ. α 

παοαπάμχ επιβιόμξσμ ςηπ λϋρηπ „η ςηπ λήνηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

4. Ξ Αμάδξυξπ δεμ μπξοεί μα σπξκαςαρςαθεί ρςη ρϋμβαρη ή για κάπξιξ μέοξπ 

τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ. 

5. Ζ ρϋμβαρη δϋμαςαι μα ςοξπξπξιηθεί βάρει ςχμ ξοιζϊμεμχμ ρςξ άοθοξ 132 

ςξσ Μ.4412/2016. 

6. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα υξοηγεί ρςημ αομϊδια επιςοξπή παοαλαβήπ και 

παοακξλξϋθηρηπ ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ 

Ιαρςξοιάπ, κάθε ρςξιυείξ ρυεςικϊ ποξκειμέμξσ μα διαπιρςχθεί ϊςι ςα σπϊ 

ποξμήθεια είδη πληοξί ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ. 

7. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ σπηοερία πξσ εκςελεί ςημ 

ποξμήθεια και ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ, για ςημ ημεοξμημία πξσ ποξςίθεςαι 

μα παοαδόρει ςξ σλικϊ, ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ μχοίςεοα. 

8. Ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αμςικαθιρςά ςα είδη με μέα ρε πεοίπςχρη 

πξσ ασςά δεμ πληοξϋμ ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, ϊπχπ επίρηπ ρε 

πεοίπςχρη πξιξςικήπ αμεπάοκειαπ ςξσπ, εμςϊπ πέμςε (5) ημεοξλξγιακόμ 

ημεοόμ απϊ ςηπ ειδξπξιήρεχπ. Ιάθε δαπάμη για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ 

κακξςευμίαπ ή κακήπ πξιϊςηςαπ ςξσ ποξψϊμςξπ βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. 

9. Για κάθε θέμα πξσ δεμ οσθμίζεςαι με ςημ παοξϋρα, έυξσμ εταομξγή ξι 

διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016, ςξ Μ.3463/2006 και ςξσ Μ.3852/2010 καθόπ και 

ςσυϊμ παοάλληληπ ρυεςικήπ μξμξθερίαπ πξσ είμαι ρε ιρυϋ 
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υντάχθηκε Θεωρήθηκε 

Τπάλληλοσ 

Σμήματοσ Εμπορίου 

και Σουριςμοφ 

Τπάλληλοσ 

Σμήματοσ Εμπορίου 

και Σουριςμοφ 

Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ Ανάπτυξησ 

Μαρία τόικου 

 

 

Καςτοριά 

25/11/2020 

Κωνςταντίνα 

Ζηςιάδη 

 

Καςτοριά 

25/11/2020 

 

Χαράλαμποσ Φωτιάδησ 

 

 

Καςτοριά 25/11/2020 
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