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ΑΝΑΘΔΣΩΝ: ύμδερμξπ Ηλεκςοξλόγωμ Δγκαςαρςαςώμ Ν. Ηοακλείξσ 
Σαυ. Διεύθσμρη: Δβαμπ 87  ΣΚ.71201                                                                                 
Σηλέτωμξ: 2810283784,  Fax: 2810283784                                                                                           
 

                                                                                    Ηοάκλειξ   11/02/2011  
                                                                                                     Αο. ποως.: 68/2011 
Ο ϋμδερμξπ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ  έυξμςαπ σπϊφη: 
1. Σημ απϊ 17/01/2011 Ποϊρκληρη Α’ ςηπ Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ Α.Δ. ποξπ ςξσπ  

Κλαδικξϋπ  σλλξγικξϋπ Υξοείπ για ςημ ρϋμςανη και σπξβξλή Κλαδικόμ υεδίχμ 
Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ, ρςα πλαίρια ςξσ Ποξγοάμμαςξπ «Διαοθοχςική 
Ποξραομξγή Μικοόμ και Πξλϋ Μικοόμ Δπιυειοήρεχμ πξσ απαρυξλξϋμ 1-49 άςξμα, 
εμςϊπ ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ» 

2. Σιπ καςεσθσμςήοιεπ ξδηγίεπ ςξσ Οδηγξϋ Δταομξγήπ ςηπ Ποϊρκληρηπ Α’. 
3. Σημ απϊ 10/02/2011  απϊταρη ςξσ Δ. ςξσ σμδέρμξσ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ 

Ν. Ηοακλείξσ ρυεςικά με ςημ έγκοιρη διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   ΔΙ 
  

Ποϊυειοξ διαγχμιρμϊ με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ και με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ 
ρσμτεοϊςεοη ποξρτξοά για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ «σμβξσλεσςική σπξρςήοινη 
ρςημ εκπόμηρη και εταομξγή κλαδικξύ ρυεδίξσ διαοθοωςικήπ ποξραομξγήπ 
επιυειοήρεωμ μελώμ ςξσ  σμδέρμξσ Ηλεκςοξλόγωμ Δγκαςαρςαςώμ Ν. Ηοακλείξσ 
ρςξμ Νξμό Ηοακλείξσ 
 
Η ρσγκεκοιμέμη αμάθερη σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ αίςηρηπ πξσ σπξβάλει ξ ϋμδερμξπ 
Ηλεκςοξλϊγχμ  Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ  για ςημ ρσμμεςξυή ςξσ ρςημ Ποϊρκληρη Α’ 
ςηπ Ποάνηπ «Διαοθοχςική Ποξραομξγή Μικοόμ και Πξλϋ Μικοόμ Δπιυειοήρεχμ πξσ 
απαρυξλξϋμ 1-49 άςξμα, εμςϊπ ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ». 
1. Η καςαληκςική ημεοξμημία και ξ ςϊπξπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η 25η  

Υεβοξσαοίξσ  2011, ημέοα Παοαρκεσή και όοα 7:00μμ  ρςα γοατεία ςξσ    
σμδέρμξσ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ  ( Σαυ. Διεϋθσμρη : Δβαμπ 87 
Σ.Κ 71201 Ηοάκλειξ ). 

2. Οι ποξρτξοέπ μπξοεί μα σπξβληθξϋμ ασςξποξρόπχπ ή με ςαυσδοξμική επιρςξλή ή 
με courier πξσ μα απεσθϋμεςαι ρςξμ ϋμδερμξ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. 
Ηοακλείξσ  , ρςημ διεϋθσμρη Δβαμπ  87 Σ.Κ 71201 Ηοάκλειξ  με ςημ ποξωπϊθερη 
ϊμχπ ςηπ έγκαιοηπ καςάθερηπ ρςξ Ποχςϊκξλλξ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα ποιμ ςημ 
παοαπάμχ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα 

3.  Ποξρτξοέπ πξσ καςαςίθεμςαι ρςξ ποχςϊκξλλξ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα μεςά ςημ 
παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, είμαι εκποϊθερμεπ και δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφη.  

4. Ο διαγχμιρμϊπ θα διεμεογηθεί ρςιπ 28 Υεβοξσαοίξσ  2011, ημέοα Δεσςέοα  και όοα 
7:00μμ , ρςα  Γοατεία ςξσ  Κλαδικξϋ Υξοέα , απϊ  ςοιμελή επιςοξπή πξσ έυει ξοιρςεί 
με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ. 

5. Κάθε εμδιατεοϊμεμξπ μπξοεί μα παοαλαμβάμει ςξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ ποξκήοσνηπ 
απϊ ςα γοατεία ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα καθόπ και απϊ ςξμ δικςσακϊ ςϊπξ 
www.shenh.gr . 

6. Πεοιρρϊςεοεπ διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςξσπ ϊοξσπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 
Ποξκήοσνηπ παοέυξμςαι απϊ ςξμ Κλαδικϊ Υξοέα, ςηλ.2810283784 (Αομϊδιξ 
ποϊρχπξ : κξπ Γκξλέμηπ Αλέναμδοξπ.) 

 
 
 

http://www.shenh.gr/
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Ο Ποόεδοξπ ςξσ σμδέρμξσ Ηλεκςοξλόγωμ Δγκαςαρςαςώμ Ν. Ηοακλείξσ 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Μ. ΑΛΔΞΑΝΔΡΙΔΗ 
 
 
 

ΚΔΥΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

1. 1 Γεμικά ςξιυεία 

Ο ϋμδερμξπ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ  απξτάριρε μα σπξβάλει, ρςα 
πλαίρια ςηπ ποϊρκληρηπ Α’ ςηπ Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ Α.Δ.,   Κλαδικϊ υέδιξ 
Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ  για ϊλεπ  ςιπ πξλϋ μικοέπ  και μικοέπ  επιυειοήρειπ - μέλη 
ςξσ, ςα ξπξία θα εκδηλόρξσμ  εμδιατέοξμ σπαγχγήπ ρςξ Ποϊγοαμμα  «Διαοθοχςική 
Ποξραομξγή Μικοόμ και Πξλϋ Μικοόμ Δπιυειοήρεχμ πξσ απαρυξλξϋμ 1-49 άςξμα, εμςϊπ 
ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ» 
Σξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊγοαμμα ατξοά ςημ εμίρυσρη Μικοόμ και Πξλϋ Μικοόμ  
Δπιυειοήρεχμ, μέρχ ςηπ εκπϊμηρηπ και εταομξγήπ «Κλαδικόμ υεδίχμ Διαοθοχςικήπ 
Ποξραομξγήπ Δπιυειοήρεχμ ρε επίπεδξ Νξμξϋ», με ρςϊυξ ςημ αμςαπϊκοιρή ςχμ 
επιυειοήρεχμ ασςόμ ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ, πξσ διαμξοτόμει η ξικξμξμική κοίρη.   
Σα Κλαδικά υέδια Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ ςχμ Δπιυειοήρεχμ θα πεοιλαμβάμξσμ 
ρσγκεκοιμέμεπ δοάρειπ πξσ ρσμδέξμςαι με ποξκαθξοιρμέμεπ καςεσθϋμρειπ και  
ποξγοαμμαςιρμέμεπ αλλαγέπ ρςημ ξογάμχρη ςχμ επιυειοήρεχμ, με ιδιαίςεοη έμταρη ρε 
ςξμείπ, ϊπχπ: 

 η βελςιρςξπξίηρη ςηπ υοήρηπ πόοωμ, πξσ ατξοά ρςημ ειραγχγή ρςιπ 
επιυειοήρειπ μεθϊδχμ διξίκηρηπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ ενξικξμϊμηρη πϊοχμ (π.υ 
ποόςχμ σλόμ, εμέογειαπ, ςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ, αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ). 

 η βελςίωρη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ, πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ σιξθέςηρη 
μεθϊδχμ εογαρίαπ και διξίκηρηπ με ρεβαρμϊ ρςξ πεοιβάλλξμ (π.υ διαρτάλιρη 
πξιϊςηςαπ ποξψϊμςχμ σπηοεριόμ και διαδικαριόμ, σγιειμή και αρτάλεια, 
διαυείοιρη κιμδϋμχμ, διαυείοιρη απξβλήςχμ, μξμξθερία).  

 η εμίρυσρη ςηπ ενωρςοέτειαπ πξσ πεοιλαμβάμει ςη ποξρπάθεια ρςήοινηπ ςχμ 
επιυειοήρεχμ για αμάπςσνη εναγχγικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ (π.υ ςευμικέπ εναγχγόμ, 
εναγχγικϊ μάοκεςιμγκ, ποξδιαγοατέπ ρήμαμρηπ ποξψϊμςχμ), και 

 η αμάπςσνη μξμςέλωμ και ποακςικώμ καςάλληληπ ποξεςξιμαρίαπ ςξσ 
ποξρχπικξϋ κάθε βαθμίδαπ και καςηγξοίαπ (εογαζξμέμχμ και επιυειοημαςιόμ) 
για ςημ ποξρςαρία ςχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ απειλξϋμεμχμ θέρεχμ εογαρίαπ και 
για ςημ εναρτάλιρη θέρεχμ εογαρίαπ ρσγκεκοιμέμχμ ξμάδχμ εογαζξμέμχμ. 

 
Ειδικοί τόχοι του Προγράμματος 

 Βελςίχρη ςχμ ποξωπξθέρεχμ βιχριμϊςηςαπ ςχμ επιυειοήρεχμ μέρχ ςηπ 
αμάπςσνηπ μηυαμιρμόμ και δξμόμ εσέλικςηπ ποξραομξγήπ ρςιπ διαοκόπ 
μεςαβαλλϊμεμεπ ενχςεοικέπ ρσμθήκεπ. 

 Αμαβάθμιρη ςχμ ποξρϊμςχμ και δενιξςήςχμ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ςχμ 
επιυειοήρεχμ ρε αμςικείμεμα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ 
σπξβαλλϊμεμξσ ρυεδίξσ . 

 
Σξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊγοαμμα εμςάρρεςαι ρςξμ Θεμαςικϊ Άνξμα Ποξςεοαιϊςηςαπ 2: 
«Δμίρυσρη ςηπ Ποξραομξρςικϊςηςαπ ςξσ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ και ςχμ Δπιυειοήρεχμ», 
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Άνξμεπ Ποξςεοαιϊςηςαπ 4, 5 και 6 με κχδικϊ θέμαςξπ ποξςεοαιϊςηςαπ 62 ςηπ με 
αοιθμ0.13463/ξικ.6.2366  (ΥΔΚ 1170/Β/4-8-2010) Τπξσογικήπ Απϊταρηπ ςξσ Τπξσογξϋ 
Δογαρίαπ και Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ,  με θέμα “Δκυόοηρη αομξδιξςήςχμ διαυείοιρηπ για 
ποάνειπ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Ποξγοάμμαςξπ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ρςημ  
«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Δ.». 
 
Πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊγοαμμα, μπξοείςε μα βοείςε ρςημ 
ιρςξρελίδα ςηπ Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ Α.Δ. www.ep-katartisi.gr 

1.2 Αμςικείμεμξ ςηπ διακήοσνηπ – ςόυξπ  

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, ρςα πλαίρια ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ σμδέρμξσ 
Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ  (Κλαδικϊπ Υξοέαπ) ρςημ Ποϊρκληρη Α 
ςξσ Ποξγοάμμαςξπ «Διαοθοχςική Ποξραομξγή Μικοόμ και Πξλϋ Μικοόμ Δπιυειοήρεχμ 
πξσ απαρυξλξϋμ 1-49 άςξμα, εμςϊπ ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ»,  είμαι η αμάθερη ρε 
ϋμβξσλξ πξσ διαθέςει ςημ καςάλληλη εμπειοία και γμόρη ςχμ παοακάςχ 
ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ :  
 

1. Ση ρϋμςανη ςχμ Αουικόμ Κλαδικόμ υεδίχμ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ,  
2. Σημ ενεϋοερη και σπξρςήοινη ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ θα ρσμμεςάρυξσμ ρςημ  

Ποϊρκληρη Β ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ Ποξγοάμμαςξπ για ςημ σπξβξλή  ςξσ τακέλξσ 
σπαγχγήπ ρςξ Ποϊγοαμμα (αίςηρη έμςανηπ και ρσμξπςικά ρυέδια διαοθοχςικήπ 
ποξραομξγήπ ςξσπ), 

3. Σημ ξμαδξπξίηρη ςχμ απαρυξλξϋμεμχμ ρςιπ ρσμμεςέυξσρεπ επιυειοήρειπ για ςη 
ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ποξγοάμμαςα Καςάοςιρηπ, ϊπχπ θα ποξκϋφξσμ απϊ ςξ 
Κλαδικϊ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ.  

4. ςη ρϋμςανη Δπικαιοξπξιημέμχμ Κλαδικόμ υεδίχμ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ 
ρϋμτχμα με ςξμ ςελικϊ αοιθμϊ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ θα σπαυθξϋμ χπ 
Δικαιξϋυξι ρςημ Ποϊρκληρη Β’.   

5. Σημ σπξβξλή Σευμικόμ Δελςίχμ Ποάνηπ και  ςη ρϋμςανη Δελςίχμ Δήλχρηπ 
Δαπαμόμ και Δελςίχμ Παοακξλξϋθηρηπ Ποάνηπ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ θα 
εμςαυθξϋμ ρςημ Ποϊρκληρη Β. 

 
Οι Κλαδικϊπ Υξοέαπ θα λειςξσογήρει χπ «Δξμή ςήοινηπ» ςχμ επιυειοήρεχμ ςξσ κλάδξσ, 
με ςημ ςευμική σπξρςήοινη ςξσ σμβξϋλξσ, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια εταομξγήπ ςξσ 
Ποξγοάμμαςξπ.  
 
Σξ ποξςειμϊμεμξ  απϊ ςξμ ϋμδερμξ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ  
τσρικϊ αμςικείμεμξ θα ατξοά εμδεικςικά ρε 100 επιυειοήρειπ και 100 
καςαοςιζϊμεμξσπ/μεπ  
 
 
 
1.3 Ποξϋπξλξγιρμόπ ςξσ έογξσ 

 

Ο Ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ έογξσ είμαι ρσμάοςηρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ 
καςαοςιζξμέμχμ. Σξ πξρϊ δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει ςα 500 εσοό αμά επιυείοηρη πξσ 
θα εμςαυθεί χπ δικαιξϋυξπ ρςημ Ποϊρκληρη Β’ ρσμ 100 εσοό αμά απαρυξλξϋμεμξ πξσ 
ρσμμεςέυει ρε ποξγοάμμαςα Καςάοςιρηπ  
ϋμτχμα με ςα ποξαματεοϊμεμα για ςξμ εμδεικςικϊ αοιθμϊ ρσμμεςευξσρόμ 
επιυειοήρεχμ και καςαοςιζξμέμχμ ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ποϊςαρηπ ςξσ 

http://www.ep-katartisi.gr/
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σμδέρμξσ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ  ρςξ Ποϊγοαμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΩΝ ΔΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ» δεμ θα ποέπει μα 
νεπεομά ςξ πξρϊ ςχμ 60.000 Δσοό,  εμό η αμξιβή ςξσ σμβξϋλξσ για ςξ εμ λϊγχ έογξ 
δεμ θα σπεοβεί ςξ 70% ςξσ ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ποϊςαρηπ, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΥΠΑ 23%, ετϊρξμ ασςή εγκοιθεί για υοημαςξδϊςηρη.  
Σξ ςελικϊ ϋφξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ςελικήπ ρϋμβαρηπ θα εναοςηθεί απϊ ςξ πλήθξπ 
ςχμ επιυειοήρεχμ (μελόμ ςξσ σμδέρμξσ Ηλεκςοξλϊγχμ Δγκαςαρςαςόμ Ν. Ηοακλείξσ) 
πξσ θα εμςαυθξϋμ ρςξ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ, αλλά και απϊ ςξμ αοιθμϊ ςχμ 
απαρυξλξσμέμχμ πξσ θα ρσμμεςέυξσμ ρςα ποξγοάμμαςα καςάοςιρηπ με βάρη ςημ ςιμή 
αμά επιυείοηρη και απαρυξλξϋμεμξ πξσ θα δηλόρει ξ διαγχμιζϊμεμξπ ρςημ ξικξμξμική 
ςξσ ποξρτξοά.  

1.4 Δικαίωμα ρσμμεςξυήπ 

 Ι. ςξ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα ρσμμεςέυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, ρσμεςαιοιρμξί, 
κξιμξποανίεπ ή εμόρειπ ποξμηθεσςόμ πξσ αρκξϋμ ρσματή δοαρςηοιϊςηςα και 
διαθέςξσμ ρυεςική εμπειοία με ςξ σπϊ ποξκήοσνη έογξ. Οι εμόρειπ και ξι 
κξιμξποανίεπ δεμ υοειάζεςαι μα λαμβάμξσμ ξοιρμέμη μξμική μξοτή ποξκειμέμξσ μα 
σπξβάλξσμ ςημ ποξρτξοά. Η επιλεγείρα έμχρη ή κξιμξποανία σπξυοεξϋςαι μα 
ποάνει ςξϋςξ εάμ καςακσοχθεί ρε ασςήμ η ρϋμβαρη, ετϊρξμ η λήφη ξοιρμέμηπ 
μξμικήπ μξοτή είμαι αμαγκαία για ςημ ικαμξπξιηςική εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 
ΙΙ. ςξμ παοϊμςα  διαγχμιρμϊ δεμ γίμξμςαι δεκςξί:  

1 Όρξι απξκλείρςηκαμ ςελερίδικα απϊ διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δημξρίξσ, για 
ξπξιξμδήπξςε λϊγξ.  

2 Όρξι έυξσμ καςαδικαρςεί για αδίκημα πξσ ατξοά ρςημ επαγγελμαςική 
διαγχγή ςξσπ βάρει απϊταρηπ η ξπξία έυει ιρυϋ δεδικαρμέμξσ. 

3 Όρα τσρικά και μξμικά ποϊρχπα ςξσ ενχςεοικξϋ έυξσμ σπξρςεί αμςίρςξιυεπ 
με ςιπ παοαπάμχ κσοόρειπ. 

4 Όρξι έυξσμ διαποάνει βαοϋ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα. 
 
Σα παοαπάμχ κχλϋμαςα ιρυϋξσμ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ και μξμικόμ 
ποξρόπχμ πξσ απαοςίζξσμ ςημ Έμχρη ςχμ Δςαιοειόμ ςξσ σπξφητίξσ αμαδϊυξσ. 

Ο Κλαδικϊπ Υξοέαπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα απξοοίφει, καςά ςημ κοίρη ςξσ και 
αμενάοςηςα απϊ ςξ ρςάδιξ πξσ βοίρκεςαι ξ διαγχμιρμϊπ, ποξρτξοά ποξρτέοξμςα ξ 
ξπξίξπ απξδεικμϋεςαι αμανιϊπιρςξπ. 
 
 
ΚΔΥΑΛΑΙΟ 2 : ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

2.1 Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ 

Οι δικαιξϋμεμξι ρσμμεςξυήπ σπξβάλλξσμ μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ σπξυοεχςικά και 
με πξιμή απξκλειρμξϋ και ςα ενήπ δικαιξλξγηςικά: 
1. Τπεϋθσμη Δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ Ν. 1599/1986, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, με θεόοηρη 
ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ ρςημ ξπξία: 
Ι. Να αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςξμ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ 
 
ΙΙ. Να δηλόμει ϊςι απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και 
ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξρτξοά ςξσ είμαι αληθή και ακοιβή. 
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ΙΙΙ. Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ ξι 
ποξρτέοξμςεπ δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη απϊταρη για: 

 ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 
παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ (EE L 351 
ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

 δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ 
σμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Μαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ 
άοθοξ 3 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ 98/742/ΚΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλίξσ 
(EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2). 

 απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ 
ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ (EE 
C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 48). 

 μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ 
άοθοξ 1 ςηπ ξδηγίαπ 91/308/EOK ςξσ σμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Ιξσμίξσ 1991, για 
ςημ ποϊληφη υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη 
μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 
28.6.1991, ρελ. 77 Οδηγίαπ, η ξπξία ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςημ Οδηγία 
2001/97/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ, EE L 344 ςηπ 
28.12.2001, ρελ. 76), η ξπξία εμρχμαςόθηκε με ςξ μ. 2331/1995 (Α΄173) και 
ςοξπξπξιήθηκε με ςξ μ. 3424/2005 (Α΄305). 

           ●   για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ,   
                πλαρςξγοατίαπ, φεσδξοκίαπ, δχοξδξκίαπ, δϊλιαπ υοεξκξπίαπ  
           ●   για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα, ρυεςικϊ με ςημ  
                άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ  

 
IV. Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ ϊςι δεμ ςελξϋμ: 
           ●   ε κάπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςημ πεοίπςχρη (2) ςξσ εδ. α΄ςηπ παο.2 ςξσ     
                άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118 καςαρςάρειπ, δηλαδή ρε πςόυεσρη ή ρε διαδικαρία      
                κήοσνηπ πςόυεσρηπ. 
           ●   ή αμάλξγη καςάρςαρη πξσ ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια διαδικαρία, πξσ      
                ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ 
 
V. Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είμαι:  

           ●  αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, πξσ ατξοξϋμ ειρτξοέπ   
               κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και 
           ●  τξοξλξγικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ 
 
VI. Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ  ϊςι είμαι 

εγγεγοαμμέμξι ρςξ ξικείξ επιμεληςήοιξ καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ 

 
VII. Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ ϊςι η 

επιυείοηρή ςξσπ δεμ ςελεί ρε κάπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςημ πεο. (2) ςξσ εδ. γ΄ 
ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118/2007 καςαρςάρειπ, δηλαδή σπϊ κξιμή 
εκκαθάοιρη ή ειδική εκκαθάοιρη και, επίρηπ, ϊςι η επιυείοηρη δεμ ςελεί σπϊ 
διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ. (Μϊμξ για ςα μξμικά 
ποϊρχπα) 

 
VIII. Να δηλόμεςαι ϊςι αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη για ςημ ποξρήκξσρα και έγκαιοη 

ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118/2007, πξσ 
απαιςξϋμςαι καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ καςακϋοχρηπ, ϊπχπ αματέοξμςαι αμαλσςικά ρςξ 
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άοθοξ 2.2 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ 
ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Π.Δ.118/2007. 

 
 
IX. Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ δεμ έυξσμ 

απξκλειρςεί απϊ διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ με απϊταρη ςξσ Τπξσογείξσ 
Αμάπςσνηπ. Ποξκειμέμξσ για αλλξδαπξϋπ απαιςείςαι δήλχρη ϊςι δεμ έυξσμ 
απξκλειρςεί απϊ αμςίρςξιυη αουή. 

 
2. Αμ ξ διαγχμιζϊμεμξπ δεμ παοίρςαςαι ασςξποξρόπχπ ςϊςε ξ εκποϊρχπξπ ςξσ ποέπει 
μα καςαθέρει ρυεςική ενξσριξδϊςηρη μϊμιμα θεχοημέμη πξσ μα ςξσ δίμει ςξ δικαίχμα μα 
παοεσοεθεί ρςξ διαγχμιρμϊ.  
 
3. Νξμιμξπξιηςικά έγγοατα διαγχμιζϊμεμξσ: Καςαρςαςικϊ ρϋρςαρηπ, βεβαίχρη πεοί 
μεςαβξλόμ και μεςαβξλέπ, έγγοατα εκποξρόπηρηπ. 
 
4. ε πεοίπςχρη έμχρηπ / κξιμξποανίαπ ποξμηθεσςόμ, για κάθε μέλξπ ςηπ Έμχρηπ 
ποέπει μα καςαςεθξϋμ ςα αμχςέοχ καθόπ και ρσμτχμηςικϊ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ 
Έμχρηπ/ Κξιμξποανίαπ ϊπξσ 

 μα ρσρςήμεςαι ή έμχρη ή κξιμξποανία 

 μα δηλόμξσμ απϊ κξιμξϋ ϊςι αμαλαμβάμξσμ ειπ ξλϊκληοξ ςημ εσθϋμη για ςημ 
εκπλήοχρη ςξσ έογξσ 

 μα αμαγοάτεςαι και μα ξοιξθεςείςαι με ρατήμεια ςξ μέοξπ ςξσ έογξσ πξσ 
αμαλαμβάμει κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ κξιμξποανίαπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ ποξρτξοάπ 

 μα δηλόμεςαι έμα μέλξπ χπ σπεϋθσμξ για ςξμ ρσμςξμιρμϊ και ςη διξίκηρη ϊλχμ 
ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ/ κξιμξποανίαπ.  

 
5. Αμαλσςικϊ ποξτίλ ςξσ σπξφήτιξσ αμαδϊυξσ (ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ 
βιξγοατικϊ ρημείχμα) πξσ θα πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα: 

 ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ σπξφήτιξσ αμαδϊυξσ  

 επιυειοημαςική δξμή - ξογαμϊγοαμμα  

 ςξμείπ δοαρςηοιϊςηςαπ - σπηοερίεπ  

 πεοιγοατή ξικξμξμικόμ μεγεθόμ ςχμ ςοιόμ ςελεσςαίχμ εςόμ  

 πεοιγοατή σπξδξμόμ - εγκαςαρςάρειπ  

 ποξτίλ βαρικόμ ρςελευόμ  

 καςάλξγξπ κσοιϊςεοχμ πελαςόμ  

 παοξσρίαρη ςχμ ρημαμςικϊςεοχμ έογχμ ςηπ εςαιοίαπ αμςιρςξίυξσ αμςικείμεμξσ 
με ςξ σπϊ αμάθερη έογξ, ςα ξπξία σλξπξίηρε καςά ςημ ποξηγξϋμεμη πεμςαεςία, 
με έμδεινη ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσπ ανίαπ, ςξσ υοϊμξσ σλξπξίηρηπ και ςξσ 
παοαλήπςη.  

 
Κωλύμαςα ρςημ ποξρκόμιρη ςωμ δικαιξλξγηςικώμ. 
Αμ ρε κάπξια υόοα δεμ εκδίδξμςαι ςα παοαπάμχ έγγοατα ή δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ 
παοαπάμχ πεοιπςόρειπ μπξοξϋμ μα αμςικαςαρςαθξϋμ απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
διαγχμιζξμέμξσ εμόπιξμ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ή ρσμβξλαιξγοάτξσ. 

 
 

2.2 Δικαιξλξγηςικά καςά ςημ καςακύοωρη 
 

Μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ και καςά ςξ άοθοξ 20 ςξσ Π.Δ 118/2007 ξ 
ποξρτέοχμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) 
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ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, με 
βεβαίχρη παοαλαβήπ, ξτείλει μα σπξβάλει ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ςα ενήπ έγγοατα 
και δικαιξλξγηςικά ςα ξπξία απξρτοαγίζξμςαι και ελέγυξμςαι :   
 

α. Οι Έλλημεπ πξλίςεπ:  
 
1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει, ϊςι δεμ 
έυξσμ καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα 
ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ π. δ/ςξπ 60/2007, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ 
Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα, ρυεςικϊ με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ 
δοαρςηοιϊςηςαπ, ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι ρςη διακήοσνη ή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα 
ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ 
δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεχκξπίαπ.  
 
2) Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ 
εναμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ 
μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε πςόυεσρη και, επίρηπ, ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε διαδικαρία 
κήοσνηπ πςόυεσρηπ.  
3) Πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια καςά πεοίπςχρη αουή, απϊ ςξ ξπξίξ μα 
ποξκϋπςει ϊςι καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ χπ άμχ ειδξπξίηρηπ, είμαι εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ 
σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και 
επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ.  
 
ε πεοίπςχρη εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ρςημ αλλξδαπή, ςα δικαιξλξγηςικά ςχμ παοαπάμχ 
πεοιπςόρεχμ (2) και (3) εκδίδξμςαι με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ςηπ υόοαπ πξσ 
είμαι εγκαςερςημέμξι, απϊ ςημ ξπξία και εκδίδεςαι ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ.  
 
4) Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ, με ςξ ξπξίξ θα πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η 
εγγοατή ςξσπ ρ’ ασςϊ και ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, και ατεςέοξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςηπ 
επίδξρηπ ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ.  
 
 
β. Οι αλλξδαπξί: 
 
1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ή ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή 
δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ, ποιμ 
απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι 
δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα 
αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ 118/2007 
 
2) Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ καςά πεοίπςχρη αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ 
υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ 
καςαρςάρειπ ςηπ πεο. (2) ςξσ εδ. α ή σπϊ άλλη αμάλξγη καςάρςαρη ή διαδικαρία και ϊςι 
πληοξϋμςαι ξι ποξωπξθέρειπ ςηπ πεο. (3) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ 
118/2007 
 
(3) Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα 
ποξκϋπςει ϊςι ήςαμ εγγεγοαμμέμξι ρςα μηςοόα ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ή ρε 
ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 
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και ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ επίδξρη ςηπ χπ άμχ 
έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ.  
 
γ. Σα μξμικά ποόρωπα ημεδαπά ή αλλξδαπά:  
 
1) Σα δικαιξλξγηςικά ςχμ πεοιπςόρεχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ  α και β αμςίρςξιυα.  
  
(2) Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ 
εναμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ για ςημ καςακϋοχρη, 
απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ κξιμή εκκαθάοιρη ςξσ κ.μ. 2190/1920, 
ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1990 (A΄101), ϊπχπ εκάρςξςε 
ιρυϋει, ή άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα) και, 
επίρηπ, ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ 
ςχμ αμχςέοχ μξμξθεςημάςχμ ή σπϊ άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά 
μξμικά ποϊρχπα). 
 
(3) Διδικϊςεοα, ςα αμχςέοχ μξμικά ποϊρχπα ποέπει μα ποξρκξμίζξσμ για ςξσπ 
διαυειοιρςέπ, ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Π.Δ.) και ςχμ 
ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ο.Δ. και Δ.Δ.) και για ςξμ ποϊεδοξ και διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ 
για ςιπ αμόμσμεπ εςαιοείεπ (Α.Δ.), απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ή άλλξ ιρξδϋμαμξ 
έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, απϊ ςξ 
ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ςα αμχςέοχ ποϊρχπα ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με 
αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 
43 ςξσ π. δ/ςξπ 60/2007, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα, 
ρυεςικϊ με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι 
ρςη διακήοσνη ή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ 
εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ 
υοεχκξπίαπ.  
 
 
δ. Οι σμεςαιοιρμξί:  

 
(1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ 
διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι 
ξ ποϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ ςξσ σμβξσλίξσ δεμ έυει καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη 
δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ π. 
δ/ςξπ 60/2007, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα, ρυεςικϊ με ςημ 
άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι ρςη διακήοσνη 
ή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ, ςηπ 
πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεχκξπίαπ.  
 
(2) Σα δικαιξλξγηςικά ςχμ πεοιπςόρεχμ (2) και (3) ςηπ καςηγξοίαπ α ςηπ παοξϋραπ 
παοαγοάτξσ ετϊρξμ ποϊκειςαι για ημεδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ και ςα δικαιξλξγηςικά 
ςχμ πεοιπςόρεχμ (2) και (3) ςηπ καςηγξοίαπ β ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ ετϊρξμ 
ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ.  
 
3) Βεβαίχρη αομϊδιαπ αουήπ ϊςι ξ σμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεί μϊμιμα.  
 
ε. Οι εμώρειπ ποξμηθεσςώμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά:  
 
Σα παοαπάμχ καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ποξμηθεσςή πξσ ρσμμεςέυει 
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ρςημ Έμχρη.  
 
Αμ ρε κάπξια υόοα δεμ εκδίδξμςαι ςα παοαπάμχ έγγοατα ή δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ 
παοαπάμχ πεοιπςόρειπ μπξοξϋμ μα αμςικαςαρςαθξϋμ απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
διαγχμιζξμέμξσ εμόπιξμ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ή ρσμβξλαιξγοάτξσ. 
 

 
2.3 Ποξδιαγοατέπ ςξσ Έογξσ 
 
2.3.1 Αμςικείμεμξ – Ποξδιαγοατέπ ςξσ έογξσ  
 

Σξ αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ η παοξυή  ποξπ ςξμ Κλαδικϊ Υξοέα ςχμ παοακάςχ 
ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ :  
 

1. Ση ρϋμςανη ςχμ Κλαδικόμ υεδίχμ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ, ςα ξπξία θα 
καςαςεθξϋμ για έγκοιρη ρςημ Δπαγγελμαςική Καςάοςιρη Α.Δ. 

2. Σημ ρϋμςανη και ηλεκςοξμική σπξβξλή ςηπ αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ Κλαδικξϋ 
Υξοέα. 

3. Σημ ενεϋοερη και σπξρςήοινη ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ θα ρσμμεςάρυξσμ ρςημ  
Ποϊρκληρη Β ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ Ποξγοάμμαςξπ για ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή 
ςξσ τακέλξσ σπαγχγήπ ρςξ Ποϊγοαμμα (αίςηρη έμςανηπ, ρσλλξγή 
δικαιξλξγηςικόμ και ρσμξπςικά ρυέδια διαοθοχςικήπ ποξραομξγήπ ςξσπ). 

4. Σημ ρϋμςανη ςχμ Δπικαιοξπξιημέμχμ Κλαδικόμ υεδίχμ Διαοθοχςικήπ 
Ποξραομξγήπ, μεςά ςημ ρυεςική έγκοιρη ςηπ Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ Α.Δ., 
και ρϋμτχμα με ςξμ ςελικϊ αοιθμϊ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ θα σπαυθξϋμ χπ 
Δικαιξϋυξι ρςημ Ποϊρκληρη Β’.   

5. Σημ ξμαδξπξίηρη ςχμ απαρυξλξϋμεμχμ ρςιπ ρσμμεςέυξσρεπ επιυειοήρειπ για ςη 
ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ποξγοάμμαςα Καςάοςιρηπ, ϊπχπ θα ποξκϋφξσμ απϊ ςξ 
επικαιοξπξιημέμξ Κλαδικϊ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ.  

6. Σημ σπξβξλή Σευμικόμ Δελςίχμ Ποάνηπ και  ςη ρϋμςανη Δελςίχμ Δήλχρηπ 
Δαπαμόμ και Δελςίχμ Παοακξλξϋθηρηπ Ποάνηπ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ θα 
εμςαυθξϋμ ρςημ Ποϊρκληρη Β. 

7. Σημ ςευμική σπξρςήοινη ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα για ςημ σπξβξλή ςχμ Σευμικόμ 
Δελςίχμ Ποάνηπ και ςη ρϋμςανη Δελςίχμ Δήλχρηπ Δαπαμόμ και Δελςίχμ 
Παοακξλξϋθηρηπ ςηπ Ποάνηπ, πξσ θα εμςαυθεί ρςημ ποϊρκληρη Α’. 

8. Σημ εμ γέμει Σευμική Τπξρςήοινη ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα για μα λειςξσογήρειπ χπ  
«Δξμή ςήοινηπ» ςχμ επιυειοήρεχμ ςξσ κλάδξσ, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια εταομξγήπ 
ςξσ Ποξγοάμμαςξπ.  

 

 
2.3.2 Απαιςξύμεμη μεθξδξλξγία εκπόμηρηπ Κλαδικξύ υεδίξσ Διαοθοωςικήπ 
Ποξραομξγήπ. 

 
Σξ Κλαδικϊ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ, πξσ θα εκπξμήρει ξ Αμάδξυξπ,  θα 
ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα: 
 
 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ /ΤΥΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
1.1 Μέγεθξπ αγξοάπ και ςάρειπ.  
1.2 Πεοιγοατή Αμςαγχμιρμξϋ.    

2. ΔΙΑΓΝΩΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
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2.1 Γεμικέπ Σάρειπ – Ποξκλήρειπ ςιπ Κλαδικήπ/Σξπικήπ αγξοάπ.  
2.2 Σευμξλξγικέπ  και ξογαμχςικέπ μεςαβξλέπ πξσ υαοακςηοίζξσμ ςα ποξψϊμςα 

και ςιπ διεογαρίεπ ρςιπ επιυειοήρειπ ςξσ κλάδξσ (κοίριμεπ παοάμεςοξι 
ςευμξλξγίαπ πξσ διαμξοτόμξσμ ςξ ςξπίξ ρςξμ αμςαγχμιρμϊ μεςανϋ 
επιυειοήρεχμ ςξσ κλάδξσ και γεμικϊςεοα). 

2.3 Πεοιγοατή ςξσ δσμαμικξϋ καιμξςξμίαπ ρςιπ επιυειοήρειπ ςξσ κλάδξσ ρςημ 
πεοιξυή (αμαλητθείρεπ ποχςξβξσλίεπ εκρσγυοξμιρμξϋ, ειραγχγή μέχμ 
μεθϊδχμ διξίκηρηπ και παοαγχγήπ, παοακξλξϋθηρη ςάρεχμ ρςημ αγξοά 
και ςξσπ καςαμαλχςέπ). 

2.4 Η θέρη ςχμ επιυειοήρεχμ ςηπ πεοιξυήπ ρςημ αγξοά ςξσ κλάδξσ (μεοίδια 
αγξοάπ, ςξπξθέςηρη ρςημ αλσρίδα ανίαπ, ρςξιυεία αμςαγχμιρςικξϋ 
πλεξμεκςήμαςξπ). 

2.5 Δπιπςόρειπ απϊ ςημ ςοέυξσρα κοίρη ρςιπ επιυειοήρειπ ςξσ κλάδξσ (μείχρη 
κϋκλξσ εογαριόμ, ποξβλήμαςα πληοχμόμ και οεσρςϊςηςαπ, ποξβλήμαςα 
ςοαπεζικήπ ρυέρηπ). 

2.6 Γεμική πεοιγοατή ςξσ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ  ρςιπ επιυειοήρειπ ςξσ 
κλάδξσ (ειδικϊςηςεπ, εκπαιδεσςικϊ επίπεδξ, δξμικέπ ελλείφειπ δενιξςήςχμ 
και ειδικξςήςχμ). 

2.7 Σξ πεοιβάλλξμ εμςϊπ ςξσ ξπξίξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ξι επιυειοήρειπ ςξσ 
κλάδξσ (διξικηςικϊ βάοξπ, ςευμξλξγική και εσοϋςεοη σπξρςήοινη, 
ποξβλήμαςα υχοξθέςηρηπ, σπξδξμέπ και δίκςσα).  

2.8 Ποξβξλή ςηπ εικϊμαπ ςξσ κλάδξσ ρε υοξμικϊ ξοίζξμςα 3εςίαπ (ρεμάοια για 
ςη δοαρςηοιϊςηςα ςξσ κλάδξσ, ςημ απαρυϊληρη, ςιπ αγξοέπ και ςξσπ 
αμςαγχμιρςέπ).    

2.9 Ποξςειμϊμεμεπ λϋρειπ.        
 
Σα Κλαδικϊ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ ποέπει μα ενειδικεϋεςαι σπξυοεχςικά ρε 
Δοάρειπ Καςάοςιρηπ και μα ποξρδιξοίζει ςημ αμαγκαιϊςηςα ή μη ςχμ σμβξσλεσςικόμ 
Τπηοεριόμ για ςιπ επιυειοήρειπ πξσ θα ρσμμεςάρυξσμ και θα εγκοιθξϋμ ρςημ Ποϊρκληρη 
Β: 

 σμβξσλεσςικέπ Τπηοερίεπ: Παοξυή ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ για θέμαςα 
επιυειοημαςικήπ λειςξσογίαπ και  Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςχμ επιυειοήρεχμ. 
ςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ πεοιλαμβάμει 
σμβξσλεσςικέπ Τπηοερίεπ  ασςέπ θα ποέπει μα πεοιγοάτξμςαι ρατόπ  χπ 
ποξπ ςξ αμςικείμεμξ ςηπ σμβξσλεσςικήπ, ςξ παοαδξςέξ ςξσ σμβξϋλξσ, ςημ 
ποξρςιθέμεμη ανία για ςιπ επιυειοήρειπ, ςημ ρυέρη κϊρςξσπ- ξτέλξσπ κλπ.  

 Δοάρειπ Καςάοςιρηπ: Καςάοςιρη ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ςχμ 
επιυειοήρεχμ, αμςικείμεμα/θεμαςικά πεδία καςάοςιρηπ, καθόπ και α) 
αμθοχπξόοεπ Καςάοςιρηπ, β) ρσμξλική  διάοκεια καςάοςιρηπ, γ) αοιθμϊπ  
καςαοςιζξμέμχμ αμά ποϊγοαμμα Καςάοςιρηπ. 

 
Σέλξπ ςξ υέδιξ Κλαδικήπ Ποξραομξγήπ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει 
κξρςξλϊγηρη ςχμ δοάρεχμ, καθόπ και αμάλσρη ςξσ ξικξμξμικξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ για 
ςημ σλξπξίηρη ςχμ δοάρεχμ ςηπ Ποϊρκληρηπ Α΄ και ςηπ Ποϊρκληρηπ Β΄. 
 
 
2.3.3 Πεοιγοατή παοαδξςέωμ – Φοξμξδιάγοαμμα 
 
Ο Αμάδξυξπ θα ποέπει μα καςαθέρει ςα ακόλξσθα παοαδξςέα : 
 

 Αουικϊ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα, ρσμξδεσϊμεμξ 
με ςημ ρυεςική αίςηρη έμςανηπ ρςημ Ποϊρκληρη Α, ςξ ξπξίξ θα σπξβληθεί 
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ηλεκςοξμικά για έγκοιρη ρςημ Δπαγγελμαςικά Καςάοςιρη ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςιπ 
17/03/2011. 

 Σιπ αιςήρειπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ επιυειοήρεχμ ρςημ Ποϊρκληρη β’, 
ρσμξδεσϊμεμχμ με ϊλα ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςεί η ρυεςική 
Ποϊρκληρη, ςα ξπξία θα ποέπει μα σπξβληθξϋμ ηλεκςοξμικά ρςημ 
Δπαγγελμαςικά Καςάοςιρη ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςιπ 17/03/2011. 

 Δπικαιοξπξιημέμξ υέδιξ Διαοθοχςικήπ Ποξραομξγήπ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα 
ποξραομξρμέμξ ρςξμ ςελικϊ αοιθμϊ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ έυξσμ εγκοιθεί για 
ρσμμεςξυή ρςξ πλαίριξ ςηπ Ποϊρκληρηπ Β΄.  

 Δελςία Δήλχρηπ Δαπαμόμ και Δελςία Παοακξλξϋθηρηπ Ποάνηπ ςχμ Δπιυειοήρεχμ 
πξσ έυξσμ εμςαυθεί ρςημ Ποϊρκληρη Β, καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια σλξπξίηρηπ ςξσ 
έογξσ. 

 Σελική Απξλξγιρςική Έκθερη (η ξπξία θα πεοιλαμβάμει απξςίμηρη ςχμ 
πεποαγμέμχμ).  

 
Η διάοκεια ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ μπξοεί μα αμέλθει μέυοι ςξσπ 26 μήμεπ. 
 
 

2.4. Ποξρτξοέπ 
 
2.4.1 Πεοιευόμεμα τακέλξσ Δικαιξλξγηςικώμ σμμεςξυήπ 
Ο Υάκελξπ ασςϊπ πεοιλαμβάμει δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 
2.1  
 
 
2.4.2 Πεοιευόμεμα τακέλξσ Σευμικήπ Ποξρτξοάπ 
Ο τάκελξπ πεοιλαμβάμει ςα ρςξιυεία ςηπ Σευμικήπ Ποξρτξοάπ ρϋμτχμα με ςιπ 
ποξδιαγοατέπ ςξσ έογξσ πξσ ξοίρςηκαμ ρςημ παοάγοατξ 2.3 ϊπχπ ακξλξϋθχπ: 
 
 
1. Ποόςαρη ποξρέγγιρηπ έογξσ 

Η Δμϊςηςα «Ποϊςαρη Ποξρέγγιρηπ ςξσ Έογξσ» πεοιέυει αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ 
ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ ξ ποξρτέοχμ ρκξπεϋει μα ποξρεγγίρει ςξ έογξ. Η παοξύρα 
εμόςηςα μα μημ σπεοβαίμει ςιπ 10 ρελίδεπ Α4. 

 

2. Ομάδα Έογξσ 

Η Δμϊςηςα «Ομάδα Έογξσ» πεοιλαμβάμει : 

 σμπληοχμέμξ ςξμ Πίμακα πξσ ακξλξσθεί, ρςξμ ξπξίξ θα δίμξμςαι αμαλσςικά 
ρςξιυεία απαρυϊληρηπ καθεμϊπ απϊ ςα ποξςειμϊμεμα ρςελέυη ςηπ Ομάδαπ Έογξσ. 

 

 

Ομξμαςεπώμσμξ 
ςελέυξσπ 

Θέρη ρςημ Ομάδα 
Έογξσ 

Δπίπεδξ γμώρεωμ Αομξδιόςηςεπ / 
καθήκξμςα 
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 Βιξγοατικά ρημειόμαςα ςηπ ξμάδαπ έογξσ, απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςει η 
ενειδίκεσρη πξσ απαιςείςαι για ςημ επιςσυή σλξπξίηρη ςξσ έογξσ (μα μημ 
νεπεομά ςιπ 2 ρελίδεπ Α4 έκαρςξ). ημειόμεςαι ϊςι ξ σπεϋθσμξπ ςηπ ξμάδαπ 
έογξσ θα ποέπει μα είμαι κας’ ελάυιρςξμ απϊτξιςξπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ 
και μα διαθέςει ρυεςική εμπειοία.  

 
Δάμ ξ σπεϋθσμξπ ή ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ έογξσ δεμ είμαι μϊμιμα ρςελέυη ςξσ 
Ποξρτέοξμςξπ, σπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι σπάουει ρσμτχμία ρσμεογαρίαπ για 
ϊλη ςη διάοκεια ςξσ παοϊμςξπ έογξσ και δέυξμςαι ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ 
διαγχμιρμξϋ. Αμςικαςάρςαρη ςξσ σπεσθϋμξσ ή ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ έογξσ καςά ςημ 
διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα γίμει μϊμξ μεςά απϊ έγκοιρη ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα. 

2.4.3 Πεοιευόμεμα τακέλξσ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ  

ςξμ τάκελξ ςηπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ θα τέοει  ςημ έμδεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ» η ξπξία ποέπει μα πεοιλαμβάμει: 
 
Η Οικξμξμική ποξρτξοά ζηςείςαι μα έυει αματξοά ρε ποξρτεοϊμεμη ςιμή αμά 
επιυείοηρη και αμά καςαοςιζϊμεμξ με ρςϊυξ ςημ επίςεσνη ςξσ καλϋςεοξσ πξιξςικξϋ και 
πξρξςικξϋ απξςελέρμαςξπ.  
 
Δναιςίαπ ςχμ ιδιαιςέοχπ πξιξςικόμ απαιςήρεχμ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ εογαρίαπ, ξικξμξμικέπ 
ποξρτξοέπ με έκπςχρη μεγαλϋςεοη ςξσ 10% ςχμ αματεοϊμεμχμ ρςημ ρυεςική διακήοσνη 
(δηλαδή 500€ αμά επιυείοηρη και 100€ αμά καςαοςιζϊμεμξ, ετ’ ϊρξμ  δεμ ρσμξδεϋξμςαι 
με αμαλσςικϊ και ςεκμηοιχμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ, δεμ θα λαμβάμξμςαι σπϊφη και θα 
απξοοίπςξμςαι. 
 
Σξ πξρϊ ρε ΔΤΡΩ ςξ ξπξίξ θα αμαλϋεςαι ρε καθαοϊ πξρϊ, ρε ΥΠΑ πξσ αμςιρςξιυεί  ρε 
ασςϊ καθόπ και ρε ρσμξλικϊ πξρϊ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ, ξλξγοάτχπ και 
αοιθμηςικά, έμαμςι ςξσ ξπξίξσ ποξςίθεςαι μα εκςελέρει ξ αμάδξυξπ ςξ έογξ ρϋμτχμα με 
ςξ παοακάςχ σπϊδειγμα: 
 
 

Α/Α Αριθμόσ  
Προςφερόμενη τιμή 

ςυμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

Συνολική αξία με  
ΦΠΑ (€) 

Συνολική Αξία χωρίσ 
ΦΠΑ (€) 

1 
Αριιμόσ 
επιχειρθςεων  

Τι 
Τιμθ ανά επιχείρηςη  

  

2 
Αριιμόσ 
καταρτιζομένων 

Τιμθ ανά 
καταρτιζόμενο 

  

Συνολικό κόςτοσ έργου   

 
 
 
ςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ πξρϊ ξλξγοάτχπ δεμ ρσμπίπςει με ςξ πξρϊ αοιθμηςικά 
θεχοείςαι ρχρςϊ ασςϊ πξσ αμαγοάτεςαι ξλξγοάτχπ. Δπιπλέξμ ρςημ πεοίπςχρη πξσ 
αμαγοάτεςαι ερταλμέμξπ Υ.Π.Α, ασςϊπ θα διξοθόμεςαι απϊ ςημ σπηοερία.  
 
 
2.5 Σιμέπ 
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Η ςιμή θα ποέπει μα δίμεςαι ρε ΔΤΡΩ, θα αμαγοάτεςαι ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικόπ. Οι 
ςιμέπ ςχμ ποξρτξοόμ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξσμ ϊλα ςα κϊρςη εογαρίαπ, παοξυήπ 
σπηοεριόμ, μεςακιμήρεχμ ρςξ ερχςεοικϊ και ενχςεοικϊ πξσ θα απαιςηθξϋμ, καθόπ 
επίρηπ και ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ, και δεμ σπϊκειμςαι ρε μεςαβξλή καςά ςη διάοκεια 
ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ο σπξφήτιξπ αμάδξυξπ έυει 
μελεςήρει και εκςιμήρει ςιπ απαιςήρειπ ςξσ έογξσ πξσ θα αμαλάβει και ςα ξικξμξμικά 
μεγέθη πξσ θα απαιςηθξϋμ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και εγγσάςαι για ςημ 
ακοίβεια ςχμ επιμέοξσπ ρςξιυείχμ ςξσ κϊρςξσπ. 
 
σμεπόπ οηςά ρσμτχμείςαι ϊςι καμία ανίχρη για ποϊρθεςη υοημαςξδϊςηρη δεμ θα 
μπξοεί μα ποξβληθεί απϊ ςξμ αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ δηλόμει ϊςι παοαιςείςαι απ’ ϊλα ςα 
δικαιόμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςα άοθοα 388, 696 & 697 ςξσ Α.Κ. 
 
ε ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη αμ δεμ αμαγοάτεςαι ςιμή ρε δοαρςηοιϊςηςα ή σπηοερία πξσ 
αματέοεςαι ρςημ ποξρτξοά ή ζηςείςαι ρςημ ποξκήοσνη θεχοείςαι απϊ ςημ επιςοξπή 
διεμέογειαπ διαγχμιρμξϋ ϊςι ποξρτέοεςαι ΔΩΡΔΑΝ. 
 

2.6 Σοόπξπ Τπξβξλήπ ςωμ ποξρτξοώμ 

Οι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι ή απξρςέλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ρςημ Δλλημική 
γλόρρα ρε δύξ αμςίγοατα, μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ςξμ κσοίχπ τάκελξ 
(«ΥΑΚΔΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ») με ςιπ ακϊλξσθεπ εμδείνειπ : 
 
I. Σημ λένη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεταλαία γοάμμαςα. 
II. Σξμ πλήοη ςίςλξ ςξσ τξοέα πξσ διεμεογεί ςξμ διαγχμιρμϊ 
III. Σξμ αοιθμϊ, ςξμ ςίςλξ ςηπ διακήοσνηπ και ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ 
IV. Πλήοη ρςξιυεία ςξσ ποξρτέοξμςξπ (επχμσμία, διακοιςικϊπ ςίςλξπ, διεϋθσμρη, 

ςηλέτχμξ, fax κλπ). 
 
Ο «ΥΑΚΔΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» θα ποέπει μα πεοιέυει ςξσπ ενήπ ςοειπ ρτοαγιρμέμξσπ 
επιμέοξσπ τακέλξσπ : 
I. Σξ τάκελξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ ρςξμ ξπξίξ θα πεοιέυξμςαι ςα 

δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ (παοάγοατξπ 2.1) ρτοαγιρμέμξ με ςημ έμδεινη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ».  

II. Σξ τάκελξ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ ξπξίξ θα πεοιέυξμςαι ςα ρςξιυεία ςηπ 
ςευμικήπ ποξρτξοάπ (παοάγοατξπ 2.4.2), ρτοαγιρμέμξ με ςημ έμδεινη «ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ».  

III. Σξ τάκελξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ (παοάγοατξπ 2.4.3) ρτοαγιρμέμξ, και με 
ςημ έμδεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και ξ ξπξίξπ θα πεοιέυει ςα ξικξμξμικά 
ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ. 

Οι τάκελξι ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ και ςηπ ξικξμξμικήπ 
ποξρτξοάπ θα τέοξσμ και ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ. 
 
Με πξιμή μα μημ γίμξσμ απξδεκςέπ ξι ποξρτξοέπ, ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ, ξι 
ςευμικέπ και ξι ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ ϊρχμ ρσμμεςέυξσμ ρςξ διαγχμιρμϊ θα 
σπξβληθξϋμ ρε δϋξ (2) αμςίςσπα.  
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Ποξρτξοέπ πξσ δεμ έυξσμ υωοιρςξύπ ρτοαγιρμέμξσπ τακέλξσπ α) δικαιξλξγηςικώμ 
ρσμμεςξυήπ β) ςευμικήπ ποξρτξοάπ και γ) ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα 
απξοοίπςξμςαι. 
 
’ έμα απϊ ςα αμςίςσπα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ και 
ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ποέπει μα αμαγοάτεςαι εσκοιμόπ η λένη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και 
μα τέοει μξμξγοατή. ε πεοίπςχρη ϋπαονηπ διατξοόμ μεςανϋ ςχμ αμςιςϋπχμ πξσ θα 
σπξβληθξϋμ, καςιρυϋξσμ ςα αμαγοατϊμεμα ρςξ αμςίςσπξ πξσ τέοει ςημ έμδεινη 
«ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 
 
Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ δεμ επιςοέπξμςαι και ρε πεοίπςωρη πξσ σπάονξσμ η 
ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 
 
Ποξρτξοέπ, πξσ καςά ςημ εϋλξγη κοίρη ςηπ Δπιςοξπήπ θα είμαι ελλιπείπ, σπϊ αίοερη ή 
θα ρσμδσάζξμςαι με ποξωπξθέρειπ άρυεςεπ με ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ, 
δε θα λητθξϋμ σπϊφη. 
 

2.7 Ιρυύπ ςωμ ποξρτξοώμ 

Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ για εκαςϊμ είκξρι (120) 
ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ 
ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ποξρτξοέπ πξσ αματέοξσμ διάοκεια ιρυϋξπ μικοϊςεοηπ ςηπ 
ποξαματεοϊμεμηπ απξοοίπςξμςαι. 

 

ΚΔΥΑΛΑΙΟ 3:  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

3.1  Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλόγηρηπ  

Η διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ και η ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ γίμεςαι απϊ ειδική 
Δπιςοξπή, πξσ ρσρςήμεςαι με απϊταρη ςξσ Δ.. ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα. Η εμ λϊγχ 
επιςοξπή, ρε δημϊρια ρσμεδοίαρη ςημ 28η Υεβοξσαοίξσ 2011, ημέοα Δεσςέοα και όοα 
7:00μμ ρςα γοατεία ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα ποξβαίμει ρςημ έμαονη διαδικαρίαπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, παοαλαμβάμει και απξρτοαγίζει ςιπ ποξρτξοέπ, πξσ σπξβλήθηκαμ 
μϊμιμα. 
 

3.2 Απξρτοάγιρη ςωμ ποξρτξοώμ 

Για ςημ απξρτοάγιρη  ςχμ ποξρτξοόμ ιρυϋξσμ ςα ενήπ: 
Απξρτοαγίζεςαι ξ κϋοιξπ τάκελξπ κάθε σπξφητίξσ αμάδξυξσ, καθόπ και ξ τάκελξπ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» ξ ξπξίξπ μξμξγοάτεςαι απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ 
επιςοξπήπ διαγχμιρμξϋ. Ο τάκελξπ ςηπ  «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» απξρτοαγίζεςαι και 
σπξγοάτεςαι μϊμξ για ςα ςξσπ σπξφήτιξσπ πξσ πέοαραμ επιςσυόπ ςξ ρςάδιξ ελέγυξσ 
ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ. Δπιπλέξμ ρτοαγίζεςαι και μξμξγοάτεςαι απϊ ϊλα ςα 
μέλη ςηπ επιςοξπήπ  διεμέογειαπ  διαγχμιρμξϋ ξ τάκελξπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ξ 
ξπξίξπ δεμ απξρτοαγίζεςαι, αλλά τσλάρρεςαι απϊ ςημ επιςοξπή  διεμέογειαπ  
διαγχμιρμξϋ, για ςημ επϊμεμη τάρη ανιξλϊγηρηπ. 
Κάθε έλλειφη δικαιξλξγηςικόμ πξσ θα διαπιρςχθεί μεςά απϊ έλεγυξ, θα ρσμεπάγεςαι 
ςξμ απξκλειρμϊ ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ εκείμξσ, ςξσ ξπξίξσ ςα δικαιξλξγηςικά βοέθηκαμ 
ελλιπή. 
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Ο τάκελξπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» θα απξρτοαγιρθεί μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ 
ελέγυξσ ςχμ τακέλχμ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» 
 
Οι τάκελξι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ», για ϊρεπ ποξρτξοέπ δεμ κοίθηκαμ -καςά ςξμ 
έλεγυξ ςχμ τακέλχμ ςηπ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και ςχμ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
ΤΜΜΔΣΟΦΗ»- απξδεκςέπ, δεμ απξρτοαγίζξμςαι και δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφη. 
 
Ποξρτξοέπ πξσ απξοοίπςξμςαι για ςσπικξϋπ λϊγξσπ απξκλείξμςαι απϊ ςιπ επϊμεμεπ 
διαδικαρίεπ ανιξλϊγηρηπ. 

 
Μεςά ςημ καςάθερη και ςημ απξρτοάγιρη ςηπ ποξρτξοάπ καμία διεσκοίμιρη, 
ςοξπξπξίηρη ή απϊκοξσρη ϊοξσ ςηπ διακήοσνηπ ή ςηπ ποξρτξοάπ δεμ γίμεςαι δεκςή. Η 
Δπιςοξπή έυει ςξ δικαίχμα, αμ ςξ κοίμει αμαγκαίξ, μα ζηςήρει απϊ ςξμ ποξρτέοξμςαι 
ςημ παοξυή διεσκοιμίρεχμ ρυεςικά με ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ποξρτξοάπ. ςημ πεοίπςχρη 
ασςή η παοξυή διεσκοιμίρεχμ είμαι σπξυοεχςική για ςξμ ποξρτέοξμςαι και δεμ 
θεχοείςαι αμςιποξρτξοά.  
 
Καμέμαπ ποξρτέοχμ δεμ μπξοεί, ρε ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη, μα επικαλείςαι 
ποξτξοικέπ απαμςήρειπ εκ μέοξσπ ξπξιξσδήπξςε σπαλλήλξσ ή ρσμβξϋλξσ ή ρςελέυξσπ 
ςηπ διξίκηρηπ ςξσ ρσμδικαλιρςικξϋ τξοέα 
 

3.3 Ανιξλόγηρη ποξρτξοώμ 

Η  ανιξλϊγηρη  ςχμ  ποξρτξοόμ  γίμεςαι με κοιςήοιξ ςημ πλέξμ ρσμτεοϊςεοη απϊ 
ξικξμξμικήπ άπξφηπ ποξρτξοά και ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ και 
Ανιξλϊγηρηπ ρϋμτχμα με ςα παοακάςχ βήμαςα: 

 

1ξ βήμα: Διαδικαρία ελέγυξσ ςωμ δικαιξλξγηςικώμ ρσμμεςξυήπ  
Δικαιξλξγηςικά για ςξμ έλεγυξ είμαι ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.1 ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ. 
 
 
2ξ  ρςάδιξ – βήμα. Βαθμξλόγηρη ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ 
Ανιξλϊγηρη και βαθμξλϊγηρη ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, γίμεςαι μϊμξ για ςξσπ 
σπξφήτιξσπ, πξσ ρϋμτχμα με ςα ποξαματεοθέμςα έυξσμ πεοάρει επιςσυόπ ςξ ρςάδιξ 
ςξσ ελέγυξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ. ε αμςίθεςη πεοίπςχρη, η ποξρτξοά 
απξοοίπςεςαι χπ μη έυξσρα εκπληοόρει ςιπ ελάυιρςεπ ςιθέμεμεπ ποξωπξθέρειπ. Η 
βαθμξλϊγηρη ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ βαρίζεςαι ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ρυεςικξϋ Υακέλξσ 
ρε ρυέρη με ςα ακϊλξσθα επί μέοξσπ κοιςήοια. 
 
 
 

Α/Α Κοιςήοια Ανιξλόγηρηπ σμςελερςήπ 

Βαούςηςαπ 

1 Σοόπξπ Τλξπξίηρηπ, εογαρίεπ και υοξμξδιάγοαμμα 80% 

1.1 Μεθξδξλξγία, ςευμικέπ και εογαλεία σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ  40% 

1.2 Πεοιγοατή ςχμ επιμέοξσπ εογαριόμ και ςχμ πακέςχμ 
εογαρίαπ 25% 

1.3 Αμάλσρη τάρεχμ και υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ 15% 
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2 Ομάδα έογξσ 20% 

2.1 Πληοϊςηςα και ρσμπληοχμαςικϊςηςα ςηπ ποξςειμϊμεμηπ 

ξμάδαπ έογξσ  χπ ποξπ ςιπ ειδικϊςηςεπ και γμόρειπ πξσ 
ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ αμάγκεπ ςξσ έογξσ  15% 

2.2 Πεοιγοατή ςηπ λειςξσογίαπ και ςηπ διξίκηρηπ ςηπ ξμάδαπ 
έογξσ  και ςηπ επικξιμχμίαπ ςηπ ξμάδαπ έογξσ με ςη δξμή και 

ςα ρςελέυη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ 5% 

  ΤΝΟΛΟ 1+2 100% 

 
Η βαθμξλξγία ςχμ επί μέοξσπ ρςξιυείχμ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι 100 για ςιπ πεοιπςόρειπ 
πξσ καλϋπςξμςαι ακοιβόπ ξι αιςξϋμεμεπ  ποξδιαγοατέπ. Η βαθμξλξγία ασςή ασνάμεςαι 
μέυοι 110 βαθμξϋπ για ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ σπεοκαλϋπςξμςαι ξι αιςξϋμεμεπ 
ποξδιαγοατέπ. 
Η ρςαθμιρμέμη βαθμξλξγία ςξσ κάθε ρςξιυείξσ ςχμ ξμάδχμ ςξσ είμαι ςξ γιμϊμεμξ ςξσ επί 
μέοξσπ ρσμςελερςή βαοϋςηςαπ ςξσ ρςξιυείξσ επί ςημ βαθμξλξγία ςξσ και η ρσμξλική 
βαθμξλξγία κάθε ποξρτξοάπ είμαι ςξ άθοξιρμα ςχμ ρςαθμιρμέμχμ βαθμξλξγιόμ ϊλχμ 
ςχμ ρςξιυείχμ και ϊλχμ ςχμ ξμάδχμ. Η ςελική βαθμξλξγία με βάρη ςα παοαπάμχ 
κσμαίμεςαι απϊ 100 έχπ 110 βαθμξϋπ.  
 
 
3Ο Βήμα – Ανιξλόγηρη ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ – Σελικό απξςέλερμα 
Δτϊρξμ  η  ξικξμξμική  ποξρτξοά  είμαι  διαςσπχμέμη  ρϋμτχμα  με ςα  ξοιζϊμεμα ρςη 
διακήοσνη  και δεμ σπεοβαίμει  ςξμ  ποξωπξλξγιρμϊ  ςξσ  έογξσ  ρημειόμεςαι  η  
ρσμξλική  ποξρτεοϊμεμη (αιςξϋμεμη)  αμξιβή  ςξσ Διαγχμιζϊμεμξσ.  
 
Η καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ για ςημ ςελική επιλξγή ςηπ ρσμτεοϊςεοηπ ποξρτξοάπ 
σπξλξγίζεςαι με βάρη ςξμ ακϊλξσθξ ςϋπξ : 
 
Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 
ϊπξσ: 
Βmax η ρσμξλική βαθμξλξγία πξσ έλαβε η καλϋςεοη Σευμική Ποξρτξοά 
Βi η ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ Σευμικήπ Ποξρτξοάπ i 
Kmin Σξ ρσμξλικϊ ρσγκοιςικϊ κϊρςξπ ςηπ Ποξρτξοάπ με ςη μικοϊςεοη ςιμή (υχοίπ 
Υ.Π.Α) 
Κi Σξ ρσμξλικϊ ρσγκοιςικϊ κϊρςξπ ςηπ Ποξρτξοάπ i (υχοίπ Υ.Π.Α) 
Λi ςξ ξπξίξ ρςοξγγσλξπξιείςαι ρε ϊρα δεκαδικά φητία κοιθεί αμαγκαίξ. 
 
Δπικοαςέρςεοη είμαι η Ποξρτξοά με ςξ μεγαλϋςεοξ Λ (με ρςοξγγσλξπξίηρη ρε ϊρα 
δεκαδικά φητία κοιθεί απαοαίςηςξ για ςελική καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ). ε πεοίπςχρη 
ιρξφητίαπ, επικοαςέρςεοη είμαι η ποξρτξοά με ςξ μεγαλϋςεοξ Βi 
 
Η επιςοξπή  διεμέογειαπ  ςξσ  διαγχμιρμξϋ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 
ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ κάθε ποξρτέοξμςξπ, θα ρσμςάνει ποακςικϊ.  
 

3.4 Απξςελέρμαςα – Καςακύοωρη 

1. Η καςακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ γίμεςαι με απϊταρη ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα ρςξμ 
σπξβάλλξμςα ςη ρσμτεοϊςεοη ποξρτξοά. Η αμακξίμχρη ςηπ καςακϋοχρηπ γίμεςαι 
εγγοάτχπ ποξπ ςξμ αμάδξυξ απϊ ςξμ Κλαδικϊ Υξοέα.  
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2. Ο Κλαδικϊπ Υξοέαπ δικαιξϋςαι, ρςη βάρη ςξσ έμμξμξσ ρσμτέοξμςϊπ ςξσ καςά ςημ 
ελεϋθεοη κοίρη ςξσ και αζημίχπ γι’ ασςϊ, μα απξοοίπςει ή μα απξδέυεςαι μεοικόπ ή 
ξλικόπ, ςιπ ποξρτξοέπ.  Δπίρηπ, δικαιξϋςαι μα ακσοόμει μέοξπ  ή ξλϊκληοξ ςξ 
διαγχμιρμϊ, ή μα ςξμ αμαβάλλει, είςε ςέλξπ μα σπαμαυχοεί απ’ ασςϊμ.  

3.5 Ακύοωρη Διαγωμιρμξύ 

Ο Κλαδικϊπ Υξοέαπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα ακϋοχρηπ/επαμάληφηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ, ετ’ 
ϊρξμ ρσμςοέυει μία ςξσλάυιρςξμ απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ αιςίεπ :  
 
Α)  εάμ ςξ απξςέλερμα ςξσ Διαγχμιρμξϋ κοιθεί αιςιξλξγημέμα μη ικαμξπξιηςικϊ 
Β) εάμ ςξ Δ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα θεχοήρει αρϋμτξοξ ςξ επιςεσυθέμ απξςέλερμα διϊςι ξ 

ρσμαγχμιρμϊπ πξσ αμεπςϋυθη ήςαμ αμεπαοκήπ, ή ποξβλέπει πεοαιςέοχ 
ρσμαγχμιρμϊ, ή εάμ σπάουξσμ ρξβαοέπ εμδείνειπ ϊςι έγιμε ρσμεμμϊηρη ςχμ 
διαγχμιζξμέμχμ ποξπ απξτσγή ποαγμαςικξϋ ρσμαγχμιρμξϋ 

Γ) εάμ λήνει η ιρυϋπ ςχμ ποξρτξοόμ και δε δξθξϋμ απϊ ςξσπ διαγχμιζξμέμξσπ ξι 
απαιςξϋμεμεπ παοαςάρειπ 

 
ε πεοίπςχρη ακσοόρεχπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρ' ασςϊμ δεμ θα έυξσμ 
δικαίχμα απξζημιόρεχπ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ. 

 

ΚΔΥΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

4.1 Δσθύμη ςξσ αμαδόυξσ. 

Κάθε τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ, εσθϋμεςαι για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. ε 
πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ είμαι Κξιμξποανία ή Έμχρη ποξρόπχμ κάθε μέλξπ ςηπ 
εσθϋμεςαι αλληλεγγϋχπ και ειπ ξλϊκληοξ έμαμςι ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα. για ςημ εκςέλερη 
ςηπ ρϋμβαρηπ.  
Η εκποξρόπηρη ςηπ Κξιμξποανίαπ ή ςηπ Έμχρηπ απϊ ρσμςξμιρςή θα ποέπει μα γίμει 
μϊμιμα. 

Άοθοξ 4.2 Δκυώοηρη ςηπ ρύμβαρηπ 

Ρηςά δηλόμεςαι επίρηπ η απαγϊοεσρη εκυόοηρηπ μέοξσπ ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ ρε 
ςοίςξσπ. 

ΚΔΥΑΛΑΙΟ 5 :  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

5.1 Καςάοςιρη ρύμβαρηπ 

Ο αμάδξυξπ πξσ θα επιλεγεί  είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρέλθει μέρα ρε πέμςε (5) 
ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρε ασςϊμ ςηπ καςακϋοχρηπ  μα σπξγοάφει ρυεςικϊ 
Ποξρϋμτχμξ σμεογαρίαπ, ςξ ξπξίξ θα καςαςεθεί ρςημ Δπαγγελμαςική καςάοςιρη Α.Δ., 
μαζί με ςημ αίςηρη για έμςανη ρςημ Ποϊρκληρη Α’ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα. Αμ πεοάρει η 
παοαπάμχ ποξθερμία ςχμ (5) ημεοόμ υχοίπ ξ αμάδξυξπ μα παοξσριαρθεί, ξ Κλαδικϊπ 
Υξοέαπ μπξοεί μα ςξμ κηοϋνει έκπςχςξ. 
 
Δπίρηπ ξ Κλαδικϊπ Υξοέαπ μπξοεί μ’ απξταρίρει ςημ επιλξγή ςξσ επϊμεμξσ καςά ρειοά 
καςάςανηπ ή ςημ επαμάληφη ςξσ διαγχμιρμξϋ. Και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ η απϊταρη 
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λαμβάμεςαι ρε βάοξπ ςξσ εκπςόςξσ και επιτέοει ςη λήφη κάθε μέςοξσ για ςημ 
απξκαςάρςαρη κάθε ζημιάπ ςξσ Kλαδικξϋ Υξοέα. 
 
Μεςά ςημ έγκοιρη ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ θα ακξλξσθήρει η καςάοςιρη Οοιρςικήπ 
ϋμβαρηπ, ϊπξσ θα απξςσπχθξϋμ πλέξμ ςξ ξοιρςικϊ ξικξμξμικϊ και τσρικϊ αμςικείμεμξ 
ςξσ έογξσ, ρϋμτχμα πλέξμ με ςξμ ςελικϊ αοιθμϊ ςχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ 
εογαζξμέμχμ πξσ θα σπαυθξϋμ χπ Δικαιξϋυξι ρςημ Ποϊρκληρη Β’ με βάρη ςημ ςιμή αμά 
επιυείοηρη και αμά εογαζϊμεμξ πξσ έυει δηλόρει ξ αμάδξυξπ ρςημ ποξρτξοά ςξσ.     
 
ε πεοίπςχρη πξσ η ρυεςική αίςηρη για έμςανη ρςημ Ποϊρκληρη Α’ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα 
δεμ εγκοιθεί απϊ ςημ Δπαγγελμαςική Καςάοςιρη Α.Δ., λήγει αζημίχπ η ρσμεογαρία 
μεςανϋ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα και ςξσ Αμαδϊυξσ, υχοίπ μα μπξοεί μα εγεοθεί καμία 
ξικξμξμική απαίςηρη απϊ ςημ πλεσοά ςξσ Αμαδϊυξσ για ςιπ μέυοι ςϊςε παοευϊμεμεπ απϊ 
ασςϊμ σπηοερίεπ. 
 
 

5.2 Σοόπξπ πληοωμήπ – κοαςήρειπ 

Η πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί αμάλξγα με ςημ ποϊξδξ ςχμ εογαριόμ 
και ςημ πιρςξπξίηρη ςξσ σλξπξιηθέμςξπ ξικξμξμικξϋ και τσρικξϋ αμςικειμέμξσ, και ςημ 
οξή ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ απϊ ςημ Δπαγγελμαςική Καςάοςιρη Α.Δ. ποξπ ςξμ Κλαδικϊ 
Υξοέα, ρϋμτχμα με ςη ϋμβαρη πξσ θα σπξγοατεί μεςανϋ ςξσπ. 

Για ςημ πιρςξπξίηρη ςξσ εκςελερθέμςξπ ξικξμξμικξϋ και τσρικξϋ αμςικειμέμξσ θα ξοιρςεί  
αομϊδια Δπιςοξπή Παοακξλξϋθηρηπ – Παοαλαβήπ ςξσ έογξσ, η ξπξία θα ξοιρςεί με 
απϊταρη ςξσ Δ.. ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα. 

Απϊ κάθε ςιμξλϊγιξ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξμςαι ξι μϊμιμεπ παοακοαςήρειπ ρϋμτχμα με 
ςξσπ ιρυϋξμςεπ εκάρςξςε μϊμξσπ και ρυεςικέπ εγκσκλίξσπ ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ. 
Σα ςιμξλϊγια ςξσ αμαδϊυξσ θα είμαι ρε Δσοό. Η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγίχμ ςξσπ θα 
γίμεςαι ρςημ Δλλάδα ρε Δσοό ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία.  
 

 
5.3  Κήοσνη αμαδόυξσ εκπςώςξσ 
 
Αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ με απϊταρη ςξσ Δ.. ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα ρςημ 
πεοίπςχρη πξσ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ ςηπ πεοίπςχρηπ 5.1 με ςιπ παοακάςχ 
ρσμέπειεπ καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ δεμ παοέδχρε ςα απαιςξϋμεμα 
μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ με ςιπ παοακάςχ επιπςόρειπ: 

 Ποξρχοιμϊπ ή διαοκείαπ απξκλειρμϊπ ςξσ αμαδϊυξσ, απϊ ςιπ ποξμήθειεπ 
ςξσ δημϊριξσ ςξμέα. 

 Καςαλξγιρμϊπ ρςξμ αμάδξυξ πξρξϋ ίρξ με ςημ ανία ςξσ μη εκςελερθέμςξπ 
έογξσ, για ςξ ξπξίξ κηοϋυθηκε έκπςχςξπ.  

 Όλα ςα παοαπάμχ δεμ απξκλείξσμ ςημ αμαζήςηρη, πεοαιςέοχ, κάθε 
θεςικήπ και απξθεςικήπ ζημίαπ ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα. 

5.4  Αμωςέοα βία 

ε πεοίπςχρη πξσ  αμάδξυξπ επικαλείςαι ςη ρσμδοξμή ςχμ ποξωπξθέρεχμ ςηπ αμόςεοηπ 
βίαπ, βαοϋμεςαι, απξκλειρςικά, για ςημ απϊδεινη ςξσ ιρυσοιρμξϋ ςξσ. Διδικϊςεοα 
σπξυοεξϋςαι, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα είκξρι (20) ημεοόμ, ατϊςξσ ρσμέβηραμ ςα 
πεοιρςαςικά πξσ θεμελιόμξσμ ςξμ ιρυσοιρμϊ ςξσ, μα ςα αματέοει εγγοάτχπ ποξπ ςξ 
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Δ.. ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα και μα ποξρκξμίζει ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία. ε 
αμςίθεςη πεοίπςχρη ρςεοείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ποξβξλήπ ςξσ ιρυσοιρμξϋ ςξσ ασςξϋ. 
 

5.5 Δίκαιξ – Δπίλσρη διατξοώμ – Γλώρρα 

I. Η ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςημ Δλλημική Νξμξθερία. ε πεοίπςχρη διατξοάπ μεςανϋ 
ςξσ Κλαδικξϋ Υξοέα και ςξσ Αμαδϊυξσ, ασςή θα λϋμεςαι απϊ ςα Δικαρςήοια ςξσ 
Ηοακλείξσ Κοήςηπ, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη Δλλημική Νξμξθερία. 

II. Η ρϋμβαρη και ςξ ποξρϋμτχμξ ρσμεογαρίαπ ρσμςάρρεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα. 
Η ρϋμςανη ςηπ ρϋμβαρηπ ρε άλλη γλόρρα γίμεςαι με εσθϋμη και ένξδα ςξσ 
αμαδϊυξσ. ε πεοίπςχρη αμτιβξλίαπ μεςανϋ ςχμ ρσμβάρεχμ ασςόμ, επικοαςεί 
πάμςα ςξ Δλλημικϊ κείμεμξ. 

 

 
 


