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ΠΙΝΑΚΑ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 

Άνζνμ  1μ Ακηηθείμεκμ Δηαγςκηζμμφ 

Άνζνμ  2μ Οημηπεία ακαζέημοζαξ ανπήξ 

Άνζνμ  3μ Κμμηθυ – Θεζμηθυ πιαίζημ 

Άνζνμ  4μ Ννμτπμιμγηζμυξ, νεμαημδυηεζε ηεξ Ννμμήζεηαξ 

Άνζνμ  5μ Πεφπε μειέηεξ - Οομβαηηθά Οημηπεία 

Άνζνμ  6μ νυκμξ & ηυπμξ θαζχξ θαη ηνυπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ 

Ανζνμ  7μ Ναναιαβή εγγνάθςκ δηαγςκηζμμφ θαη πιενμθμνηχκ 

Ανζνμ  8μ Νανμπή Δηεοθνηκίζεςκ επη ηεξ Δηαθήνολεξ 

Άνζνμ  9μ Δεθημί ζημκ δηαγςκηζμυ 

Άνζνμ 10μ Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ζημκ δηαγςκηζμυ 

Άνζνμ 11μ Φάθειμξ Ννμζθμνάξ 

Άνζνμ 12μ Ζζπφξ ηςκ Ννμζθμνχκ 

Άνζνμ 13μ Πημέξ πνμζθμνχκ - Γπηβανφκζεηξ μεημδμηχκ 

Άνζνμ 14μ Οημηπεία Αλημιυγεζεξ - Πεπκηθά Οημηπεία Ννμζθμνάξ 

Άνζνμ 15μ Πνυπμξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμφ Δηαδηθαζία Απμζθνάγηζεξ πνμζθμνχκ 

Άνζνμ 16μ Αλημιυγεζε Ννμζθμνχκ-Ηαηαθφνςζε 

Άνζνμ 17μ Γκζηάζεηξ πνμ ηεξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ 

Άνζνμ 18μ Ακαθμίκςζε Ηαηαθφνςζεξ 

Άνζνμ 19μ Ρπμγναθή Οφμβαζεξ 

Άνζνμ 20μ Οφμβαζε 

Άνζνμ 21μ Γγγοήζεηξ 

Άνζνμ 22μ Πνυπμξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο – νυκμξ Νανάδμζεξ 

Άνζνμ 23μ Ναναιαβή – Βεβαίςζε εθηέιεζεξ ενγαζηχκ 

Άνζνμ 24μ Νιενςμή 

Άνζνμ 25μ Νμηκηθέξ Ξήηνεξ-Απμδεμηχζεηξ 

Άνζνμ 26μ Ακςηένα Βία 

Άνζνμ 27μ Γιχζζα 

Άνζνμ 28μ Δεμμζίεοζε  ηεξ  Δηαθήνολεξ 

Άνζνμ 29μ Δηαθμνέξ Δηαθήνολεξ - Κυμςκ 
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Μ Ννυεδνμξ ημο Δ.Ο. ηεξ ΔΓΡΑΗ, θ. Οηζμακκίδεξ Δεμήηνημξ, έπμκηαξ 
οπ υρε: 

 

Α/. Πε με ανηζ. 8/ 2015 Απυθαζε ημο Δ.Ο. ηεξ ΔΓΡΑ ΗΖΘΗΖΟ 
 

Β/. Πμκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ, ζημοξ Η.Α. 61.03.01, ζημκ μπμίμ 

πνμβιέπεηαη πίζηςζε γηα ημ έημξ 2015. 
 

Γ/. Πηξ δηαηάλεηξ : 

1.  ημο Κ. 1069/80 (ΦΓΗ-191 Α΄) «Νενί θηκήηνςκ δηα ηεκ ίδνοζηκ Γπηπεηνήζεςκ 

Ρδνεφζεςξ θαη Απμπεηεφζεςξ». 

2. ημο Κ. 3463/06 Ηχδηθαξ Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ. 

3. ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ. 28/1980 «Νενί εθηειέζεςξ ένγςκ θαη πνμμεζεηχκ 

Μ.Π.Α.» θαη ζομπιενςμαηηθά ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Ρ.Α. 11389/1993 (Γ.Η.Ν.Μ.Π.Α). 

4. ημο  Κ.  3852/2010  «Κέα  Ανπηηεθημκηθή  ηεξ  Αοημδημίθεζεξ  θαη  ηεξ    

Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ-Ννυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ». 

5. ημ Κ. 3548/07 γηα ηηξ δεμμζηεφζεηξ ηςκ πνμθενφλεςκ ζημκ κμμανπηαθυ θαη 

ημπηθυ ηφπμ 
ΔΙΑΚΗΡΤΓΙ 

 

τε δηεκένγεηα ακμηπημφ δηαγςκηζμμφ με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ γηα ηεκ ακάδεηλε ακαδυπμο 

εθηέιεζεξ ημο  ένγμο  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΓΤΗ»,  εκδεηθηηθμφ  πνμτπμιμγηζμμφ  δεθαπέκηε  πηιηάδςκ  εονχ (15.000,00€)  πςνίξ  

ημκ  ΦΝΑ,  με  θνηηήνημ  θαηαθύνςζεξ  ηε  παμειόηενε  ηημή  ακά ιμγανηαζμό 

θαηακάιςζεξ κενμύ (πςνίξ ημκ ΦΠΑ). 
 

Άνζνμ 1μ   – Ακηηθείμεκμ Δηαγςκηζμμύ 

Ε Γθηφπςζε, Γμθαθέιςζε θαη Απμζημιή Θμγανηαζμχκ Ηαηακάιςζεξ Κενμφ, ηεξ ΔΓΡΑ  

Ηηιθίξ, πμο αθμνά ζηηξ πενηυδμοξ θαηακάιςζεξ ηεξ πνήζεξ ημο 2015, υπςξ ακαιοηηθυηενα 

ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα θαη ζηα ηεφπε ηεξ μειέηεξ. Ε ζφμβαζε πμο ζα οπμγναθεί ζα 

είκαη εκυξ έημοξ με δοκαηυηεηα πανάηαζεξ έςξ ελακηιήζεςξ ημο ζομβαηηθμφ 

ακηηθεημέκμο θαη ζα αθμνά ηεκ παναιαβή ηςκ ζημηπείςκ ιμγανηαζμχκ απυ ηα ειεθηνμκηθά 

ανπεία ηεξ ΔΓΡΑΗ, ηεκ εθηφπςζε θαη ηεκ εμθαθέιςζε. 
 
Άνζνμ 2μ   – ημηπεία ακαζέημοζαξ ανπήξ 

Ακαζέημοζα  ανπή  ΔΓΤΑΚ (ΔΕΙΜΠΖΗΕ  ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ  ΡΔΞΓΡΟΕΟ  ΑΝΜΓΠΓΡΟΕΟ 

ΗΖΘΗΖΟ), 

Ε έδνα ηεξ Γπηπείνεζεξ είκαη  μ Δήμμξ ηεξ Ηηιθίξ 

Μδυξ: 1μ πιμ Ηηιθίξ - Λενυβνοζεξ 

 Πειέθςκμ: +30-2341029330 

Πειεμμμηυηοπμ:  +30-02341029320 

Δηθηοαθυξ Πυπμξ: www.deyak.gr  

Ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε: info@deyak.gr   
 
Άνζνμ 3μ   – Νμμηθό – Θεζμηθό πιαίζημ 

Μ δηαγςκηζμυξ δηέπεηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ πμο ακαθένμκηαη ζημ πνχημ εδάθημ ηεξ δηαθήνολεξ. 

 
Άνζνμ 4μ   - Πνμϋπμιμγηζμόξ, Υνεμαημδόηεζε ηεξ Τπενεζίαξ 

α/.  Ε  δαπάκε  γηα  ημ  ζφκμιμ  ημο  ένγμο  έπεη  πνμτπμιμγηζζεί  εκδεηθηηθά  ζηηξ  δεθαπέκηε 

http://www.deyak.gr/
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πηιηάδεξ εονχ (15.000,00 €) πςνίξ ημκ ΦΝΑ 

β/. Θα πνεμαημδμηεζεί απυ ίδημοξ πυνμοξ θαη πνμένπεηαη απυ ημκ πνμτπμιμγηζμυ ημο 

έ η μ ο ξ  2 015 (θςδηθυξ 61.03.01) 

 
Άνζνμ 5μ   – Σεύπε μειέηεξ - ομβαηηθά ημηπεία 

Πα ηεφπε ηεξ μειέηεξ ηα μπμία θαη ζα απμηειμφκ ακαπυζπαζημ πανάνηεμα ηεξ δηαθήνολεξ 

είκαη: 

    Πεπκηθή Έθζεζε 

    Γεκηθή & Γηδηθή Οογγναθή Ρπμπνεχζεςκ 

    Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ – Πεπκηθά Οημηπεία Ννμζθμνάξ 

    Ννμμέηνεζε - Γκδεηθηηθυξ Ννμτπμιμγηζμυξ 

    Έκηοπμ Μηθμκμμηθήξ Ννμθμνάξ 
 
Ε ζφμβαζε έπεη μεγαιφηενε ηζπφ απυ ηα άιια έγγναθα ημο δηαγςκηζμμφ. 

 

 

Πα έγγναθα πμο ζα ζοκμδεφμοκ ηε ζφμβαζε θαη ζα ζεςνμφκηαη υηη απμηειμφκ ακαπυζπαζημ 

μένμξ αοηήξ με ζεηνά ηζπφμξ είκαη : 

α)   Ε Δηαθήνολε ημο Δηαγςκηζμμφ 

β)   Ε πνμζθμνά ημο Ακαδυπμο 

γ)   Ε Πεπκηθή Έθζεζε ηεξ μειέηεξ 

δ)   Ε Γεκηθή θαη Γηδηθή Οογγναθή Ρπμπνεχζεςκ 

ε)   Μη Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ - Πεπκηθά Οημηπεία Ννμζθμνάξ 

 
Άνζνμ 6μ   -  Υνόκμξ & ηόπμξ θαζώξ θαη ηνόπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ 

α/.    Μη  πνμζθμνέξ  γηα  ημ  δηαγςκηζμυ  ζα  πνέπεη  κα  θαηαηεζμφκ  εκχπημκ  ηεξ  ανμυδηαξ 

Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ, πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζημ θηίνημ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ, 1μ πιμ. 

Ηηιθίξ – Λενυβνοζεξ, ηεκ 26ε Φεβνμοανίμο 2015, εμένα Πέμπηε θαη χνα 10π.μ. 
 

β/  Γπίζεξ  δφκαηαη κα ζηαιμφκ ηαποδνμμηθά  μέπνη θαη ηεξ πνμεγμομέκεξ, 

ημο δηαγςκηζμμύ ενγάζημεξ εμέναξ, ζημ Ννςηυθμιιμ ηεξ επηπείνεζεξ. 

γ/. Ννμζθμνέξ πμο πενηένπμκηαη ζηεκ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ με μπμημκδήπμηε ηνυπμ πνηκ απυ ηε 

δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ δεκ απμζθναγίδμκηαη, αιιά παναδίδμκηαη ζηε Γπηηνμπή πνηκ ηε ιήλε 

ηεξ πνμζεζμίαξ πμο θαζμνίδεηαη απυ ηε δηαθήνολε, πνμθεημέκμο κα απμζθναγηζημφκ μαδί με ηηξ 

άιιεξ πμο θαηαηέζεθακ με ηεκ πνμακαθενζείζα δηαδηθαζία. 
 

δ/. Ννμζθμνέξ πμο θαηαηέζεθακ εθπνυζεζμα δεκ γίκμκηαη δεθηέξ. 

 
Άνζνμ 7μ - Παναιαβή εγγνάθςκ δηαγςκηζμμύ θαη πιενμθμνηώκ 

Ε   πανμφζα,   μαδί   με   ηα   ηεφπε   ηεξ   ΙΓΘΓΠΕΟ   θαη   ημ   ΓΚΠΡΝΜ   ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ 

ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ, ζα ακανηεζμφκ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ www.deyak.gr - απυ υπμο 

μπμνμφκ μη εκδηαθενυμεκμη κα ηα παναιαμβάκμοκ. 

ΟΕΙΓΖΩΟΕ : Ηαηά ηεκ ιήρε ηςκ εκηφπςκ απυ ημ δηθηοαθυ ηυπμ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ, μη 

εκδηαθενυμεκμη μη μπμίμη πνμηίζεκηαη κα ιάβμοκ μένμξ ζημκ δηαγςκηζμυ, είκαη απαναίηεημ κα 

γκςζημπμηήζμοκ ηα πιήνε ζημηπεία ημοξ θαη δ/κζε ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο (e-mail) ζηεκ 

δ/κζε :info@deyak.gr, πνμθεημέκμο κα ιαμβάκμοκ άμεζα-εθυζμκ απαηηεζεί- ακαθμηκχζεηξ, 

δηεοθνηκίζεηξ θιπ γηα ημκ δηαγςκηζμυ. 
 

Γπίζεξ, μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα παναιαμβάκμοκ ηα ηεφπε ημο δηαγςκηζμμφ 

(ζομπενηιαμβακμμέκςκ   θαη   ηςκ   δεηγμάηςκ)   απυ   ηα   γναθεία   ηεξ   ΔΓΡΑ Ηηιθίξ,   

Παποδνμμηθή Δ/κζε: 1μ πιμ Ηηιθίξ- Λενυβνοζεξ, Δήμμο Ηηιθίξ  Π.Η. 61100  –  Ηηιθίξ.  

Ανμυδημη οπάιιειμη πνμξ ημφημ είκαη μ θ. Ηονηαδίδεξ Ιηπαήι ζημ ηει.: 23410 29330 θαη Fax : 

23410 29320, υιεξ ηηξ ενγάζημεξ μένεξ θαη χνεξ, μεηά ηεκ δεμμζίεοζε ηεξ δηαθήνολεξ ημο 

http://www.deyak.gr/
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δηαγςκηζμμφ. 
 

Ε παναιαβή ζα γίκεηαη αοημπνμζχπςξ ή με ηαπομεηαθμνηθή. Οηεκ πενίπηςζε παναιαβήξ ηςκ 

ηεοπχκ μέζς ηαπομεηαθμνηθήξ ε ΔΓΡΑ Ηηιθίξ δεκ έπεη θαμία απμιφηςξ εοζφκε γηα ηεκ έγθαηνε 

θαη ζςζηή πανάδμζε. 
 

Ηαηά ηεκ ιήρε ηςκ ηεοπχκ, ζα πνέπεη κα ζομπιενχκεηαη ζπεηηθυ έκηοπμ με ηα πιήνε ζημηπεία 

ηςκ εκδηαθενυμεκςκ (επςκομία, ηαπ. Δηεφζοκζε, οπεφζοκμξ, ηειέθςκμ, Fax θαη e-mail) 

πνμθεημέκμο κα ιαμβάκμοκ άμεζα -εθυζμκ απαηηεζεί- ακαθμηκχζεηξ, δηεοθνηκήζεηξ θιπ γηα ημκ 

δηαγςκηζμυ. 
 

Μη παναιήπηεξ ηςκ ηεοπχκ ημο δηαγςκηζμμφ οπμπνεμφκηαη άμεζα κα ηα ειέγλμοκ απυ άπμρε 

πιενυηεηαξ ζφμθςκα με ημκ πίκαθα πενηεπμμέκςκ θαη ημκ ζοκμιηθυ ανηζμυ ζειίδςκ θαη εθυζμκ 

δηαπηζηχζμοκ μπμηαδήπμηε πανάιεηρε κα δεηήζμοκ κέμ πιήνεξ ακηίγναθμ. Ννμζθογέξ θαηά ηεξ 

κμμημυηεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ με ημ αηηημιμγηθυ ηεξ με πιενυηεηαξ ημο πανειεθζέκημξ 

ακηηγνάθμο ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ηςκ ιμηπχκ ηεοπχκ ζα απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ. 

 
Άνζνμ 8μ – Πανμπή Δηεοθνηκίζεςκ επί ηεξ Δηαθήνολεξ 

Μη οπμρήθημη Ακάδμπμη μπμνμφκ κα δεηήζμοκ γναπηχξ (με επηζημιή ή ηειεμμμημηοπία) 

ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ ή δηεοθνηκίζεηξ γηα ημ πενηεπυμεκμ ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ 

θαη ηςκ ηεοπχκ ημο δηαγςκηζμμφ μέπνη θαη 20/02/2015. Ε ΔΓΡΑ Ηηιθίξ ζα απακηήζεη 

ηαοηυπνμκα θαη ζογθεκηνςηηθά ζε υιεξ ηηξ δηεοθνηκίζεηξ πμο ζα δεηεζμφκ εκηυξ ημο ακςηένς 

δηαζηήμαημξ, ζε υιμοξ υζμοξ έπμοκ παναιάβεη ηε Δηαθήνολε, ημ ανγυηενμ ηεκ  24/02/2015, 

δφμ (2) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία πμο έπεη μνηζηεί γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ Ννμζθμνχκ. 
 

Μη αηηήζεηξ πανμπήξ πιενμθμνηχκ/δηεοθνηκίζεςκ ζα πνέπεη κα απεοζφκμκηαη ζηεκ ΔΓΡΑ 

Ηηιθίξ. Ηακέκαξ οπμρήθημξ δεκ μπμνεί ζε μπμηαδήπμηε πενίπηςζε κα επηθαιεζζεί πνμθμνηθέξ 

απακηήζεηξ εθ μένμοξ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ. 
 

Ννμξ δηεοθυιοκζε ηεξ δηαδηθαζίαξ, ε οπμβμιή ηςκ ενςηήζεςκ μπμνεί κα γίκεη θαη με 

ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ (e-mail) πνμξ ηε δ/κζε : info@deyak .gr  θαη πςνίξ υμςξ ε 

δοκαηυηεηα αοηή κα απαιιάζζεη ημοξ οπμρεθίμοξ Ακαδυπμοξ απυ ηεκ οπμπνέςζε κα 

οπμβάιιμοκ ηα ενςηήμαηα θαη γναπηχξ ζημ πνςηυθμιιμ ηεξ επηπείνεζεξ (με επηζημιή ή 

ηειεμμμημηοπία), μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο μνίδεηαη παναπάκς. Ε Ακαζέημοζα Ανπή δεκ ζα 

απακηήζεη ζε ενςηήμαηα πμο ζα έπμοκ οπμβιεζεί μυκμ με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ. 

 
Άνζνμ 9μ   -  Δεθημί ζημκ δηαγςκηζμό 

Ε ζομμεημπή ζημκ δηαγςκηζμυ είκαη ακμηθηή επί ίζμοξ υνμοξ, ζε υζμοξ πιενμφκ ηηξ κμμηθέξ, 

μηθμκμμηθέξ  θαη  ηεπκηθέξ  πνμτπμζέζεηξ  θαη  δηαζέημοκ  ηεκ  απαηημφμεκε  επαγγειμαηηθή 

επάνθεηα. 
 

Οημκ δηαγςκηζμυ μπμνμφκ κα ζομμεηάζπμοκ Φοζηθά ή Νμμηθά πνόζςπα, οκεηαηνηζμμί θαη 

Γκώζεηξ  

πμο έπμοκ ζοζηαζεί ζφμθςκα με ηε κμμμζεζία εκυξ Ηνάημοξ-Ιέιμοξ ηεξ ΓΓ θαη έπμοκ ηεκ 

θαηαζηαηηθή ημοξ έδνα, ηεκ θεκηνηθή δημίθεζε ή ηεκ θφνηα εγθαηάζηαζε ημοξ ζημ εζςηενηθυ ηεξ 

ΓΓ, ηςκ πςνχκ ημο ΓΜ θαη ζημ εζςηενηθυ ηςκ πςνχκ πμο είκαη ζομβαιιυμεκα μένε ζηε 

Οομθςκία Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ ημο ΝΜΓ θαη αζθμφκ επάγγειμα   ζπεηηθυ με ημ 

δεμμπναημφμεκμ  ακηηθείμεκμ,  πανέπμκηεξ  επέγγοα  άνηηαξ  εθηέιεζεξ,  εγγεγναμμέκμη  ζημ 

μηθείμ Γπημειεηήνημ ή Γπαγγειμαηηθή Έκςζε. Γηα ηεκ πενίπηςζε θμηκμπναληχκ πνμμεζεοηχκ ή 

έκςζεξ πνμμεζεοηχκ, ηα μέιε ηεξ Ημηκμπναλίαξ ή Έκςζεξ εοζφκμκηαη απέκακηη ζηεκ ΔΓΡΑ 

Ηηιθίξ αιιειεγγφςξ θαη ελ μιμθιήνμο γηα θάζε οπμπνέςζε πμο απμννέεη απυ ηεκ ζφμβαζε ή 

απυ ημ κυμμ. 
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Φοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πμο ζομμεηέπεη αοηυκμμα ή μαδί με άιια θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα 

ζημ δηαγςκηζμυ, δεκ μπμνεί κα μεηέπεη ζε πενηζζυηενεξ ηεξ μίαξ πνμζθμνάξ. Οε ακηίζεηε 

πενίπηςζε ζα απμθιείμκηαη απυ ηεκ δηαδηθαζία υια ηα δηαγςκηδυμεκα ζπήμαηα, ζηε ζφκζεζε 

ηςκ μπμίςκ  ζομμεηέπεη ημ πνυζςπμ. 
 

Ε πμημηηθή εθηέιεζε ημο ακαηηζέμεκμο ένγμο θαη ε δηαζθάιηζε ηςκ ακςηένς ζογθεθνημέκςκ 

απαηηήζεςκ ζα πνέπεη κα απμδεηθκφεηαη με οπμβμιή ζπεηηθχκ πηζημπμηεηηθχκ- 

δηθαημιμγεηηθχκ. 

 
Άνζνμ 10μ - Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ζημκ δηαγςκηζμό 

Ηάζε εκδηαθενυμεκμξ πμο ιαμβάκεη μένμξ ζημκ δηαγςκηζμυ μθείιεη κα πνμζθμμίζεη επί πμηκή 

απμθιεηζμμφ : 
 

1. ΟΙ ΓΛΛΗΝΓ ΠΟΛΙΣΓ 
 

α) Απόζπαζμα πμηκηθμύ μεηνώμο έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο απυ ημ μπμίμ 

κα  πνμθφπηεη  υηη  δεκ  έπμοκ  θαηαδηθαζηεί  γηα  αδίθεμα  ζπεηηθά  με  ηεκ  άζθεζε  ηεξ 

επαγγειμαηηθήξ ημοξ δναζηενηυηεηαξ. 
 

β) Πηζημπμηεηηθό ανμόδηαξ δηθαζηηθήξ  ή δημηθεηηθήξ ανπήξ ημο ηειεοηαίμο ελαμήκμο απυ ηα 

μπμία κα πνμθφπηεη υηη: 

 Δεκ   ηειμφκ   οπυ   πηχπεοζε,   εθθαζάνηζε,   ακαγθαζηηθή   δηαπείνηζε,   πηςπεοηηθυ 

ζομβηβαζμυ ή άιιε ακάιμγε θαηάζηαζε 

Δεκ ηειμφκ οπυ δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηχπεοζε, έθδμζεξ απυθαζεξ ακαγθαζηηθήξ 

εθθαζάνηζεξ ή ακαγθαζηηθήξ δηαπείνηζεξ ή πηςπεοηηθμφ ζομβηβαζμμφ ή οπυ άιιε ακάιμγε 

δηαδηθαζία. 
 

γ) Πηζημπμηεηηθό απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη απυ ανμυδηα ανπή υηη είκαη εκήμενμη ςξ πνμξ ηηξ 

οπμπνεχζεηξ  ημοξ  πμο  αθμνμφκ  ηηξ  εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ  αζθάιηζεξ (ζφμθςκα  με  ηηξ 

οπμπνεχζεηξ ημο πνμζθένμκηα γηα ημ ζφκμιμ ηςκ απαζπμιμφμεκςκ ζε αοηυκ) θαη ςξ πνμξ ηηξ 

θμνμιμγηθέξ ημοξ οπμπνεώζεηξ θαηά ηεκ εμένα ημο δηαγςκηζμμφ. Οε πενίπηςζε εγθαηάζηαζήξ 

ημοξ ζημ ελςηενηθυ ηα δηθαημιμγεηηθά ηςκ παναγνάθςκ γ’ θαη δ’ εθδίδμκηαη με βάζε ηεκ 

ηζπφμοζα κμμμζεζία ηεξ πχναξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη. 
 

δ) Πηζημπμηεηηθό ημο μηθείμο επημειεηενίμο με πηζημπμίεζε ηεξ εγγναθήξ γηα ημ ζογθεθνημέκμ 

επάγγειμα ή βεβαίςζε άζθεζεξ επαγγέιμαημξ απυ δεμυζηα ανπή πμο κα έπεη εθδμζεί ημ πμιφ 

έλη (6) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ημο δηαγςκηζμμφ. 
 

ε)   Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86 ημο πνμζθένμκημξ υηη μη πνμζθμνέξ ηζπφμοκ γηα 

πνμκηθυ δηάζηεμα ηεζζάνςκ (4) μεκχκ απυ ηεκ εμένα ημο δηαγςκηζμμφ θαη ζε πενίπηςζε 

θαηαθφνςζεξ μη ηημέξ ζα παναμείκμοκ ζηαζενέξ θαζ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ. 
 

ζη) Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86 υηη έιαβε γκχζε ηςκ υιςκ ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ 

θαη ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ θαη ηςκ ζπεηηθχκ με αοηήκ δηαηάλεςκ θαη κυμςκ θαη ημοξ 

απμδέπεηαη πιήνςξ θαη ακεπηθφιαθηα ή πμημκ υνμ δεκ απμδέπεηαη. 
 

δ)  Τπεύζοκε Δήιςζε ημο Ν. 1599/86 ημο δηαγςκηδυμεκμο υηη δεκ έπεη απμθιεηζζεί ε 

ζομμεημπή ημο απυ δηαγςκηζμμφξ θαη δεκ έπεη οπμπέζεη ζε ζμβανυ πανάπηςμα θαηά ηεκ 

άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ ημο δναζηενηυηεηαξ. 
 

2.     ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Ζζπφμοκ υια ηα ακαθενυμεκα ακςηένς γηα ημοξ Έιιεκεξ πμιίηεξ αιιά με έθδμζε ηεξ πχναξ 

εγθαηάζηαζήξ ημοξ. 
 

** Πα λεκυγιςζζα έγγναθα - πηζημπμηεηηθά ζοκμδεφμκηαη οπμπνεςηηθά απυ επίζεμε 

επηθονςμέκε μεηάθναζε ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα. 
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3.     ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΓΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

α) Ζζπφμοκ υια ηα ακαθενυμεκα ακςηένς γηα ημοξ Έιιεκεξ ή αιιμδαπμφξ πμιίηεξ , εθηυξ απυ 

ημ απυζπαζμα ημο πμηκηθμφ μεηνχμο ή άιιμο ακηίζημηπα με αοηυ έγγναθμ. 

Οηεκ πενίπηςζε αοηή, οπμπνέςζε πνμζθυμηζεξ πμηκηθμφ μεηνχμο έπεη μ κυμημμξ εθπνυζςπμξ 

ηεξ εηαηνείαξ {δηαπεηνηζηέξ, ζηηξ πενηπηχζεηξ ηςκ εηαηνεηχκ πενημνηζμέκεξ εοζφκεξ (Γ.Ν.Γ.) 

θαη ηςκ πνμζςπηθχκ εηαηνεηχκ (Μ.Γ. θαη Γ.Γ.) θαη πνυεδνμξ θαη δηεοζφκςκ ζφμβμοιμξ γηα ηηξ 

ακχκομεξ εηαηνείεξ (Α.Γ.)}. 

β) Ρπμβάιιεηαη επίζεξ επίζεμμ έγγναθμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη ε ηδηυηεηα ημο κυμημμο 

εθπνμζχπμο ηεξ εηαηνείαξ. 
 
4.     ΟΙ ΤΝΓΣΑΙΡΙΜΟΙ 

α) Ζζπφμοκ υια ηα ακαθενυμεκα ακςηένς γηα ημοξ Έιιεκεξ πμιίηεξ, εθηυξ απυ ημ απυζπαζμα 

ημο πμηκηθμφ μεηνχμο ή άιιμο ακηίζημηπα με αοηυ έγγναθμ. 

Οηεκ πενίπηςζε αοηή, οπμπνέςζε πνμζθυμηζεξ πμηκηθμφ μεηνχμο έπεη μ πνυεδνμξ ημο Δ.Ο. 

β) Βεβαίςζε επμπηεφμοζαξ ανπήξ υηη μ ζοκεηαηνηζμυξ ιεηημονγεί κυμημα. 
 

5.     ΓΝΩΓΙ ΠΡΟΜΗΘΓΤΣΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ) 

α) Όια ηα παναπάκς θαηά πενίπηςζε δηθαημιμγεηηθά γηα θάζε πνμμεζεοηή πμο ζομμεηέπεη 

ζηεκ έκςζε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 8 ημο ΓΗΝΜΠΑ 
 

   Α. Γθ’  υζμκ  μη  πνμμεζεοηέξ  ζομμεηέπμοκ  ζημοξ  δηαγςκηζμμφξ  με  εθπνμζχπμοξ  ημοξ 

οπμβάιιμοκ  βεβαίςζε εθπνμζώπεζεξ,  βεβαημομέκμο  ημο  γκεζίμο  ηεξ  οπμγναθήξ  ημο 

εθπνμζςπμφμεκμο απυ ανμυδηα δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή ανπή ή ζομβμιαημγνάθμ. 
 

Β.  Οε πενίπηςζε κμμηθμφ πνμζχπμο ζα οπμβάιιεηαη : 
 

   θαηαζηαηηθυ ή άιιμ έγγναθμ πμο κα απμδεηθκφεη ηε ζφζηαζε ημο κμμηθμφ πνμζχπμο θάζε  

ζομμεηέπμκημξ  ζημ  δηαγςκηζμυ  θαη  ηοπυκ  ηνμπμπμηήζεηξ  ημο,  θαζχξ  θαη  ηα ακηίζημηπα ΦΓΗ 

δεμμζίεοζεξ (γηα ΑΓ, ΓΝΓ) ή θαηαζηαηηθά (γηα ΜΓ, ΓΓ). 
 

   Νναθηηθυ Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο ή άιιμ έγγναθμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπημοκ ηα 

πνυζςπα πμο κυμημα δεζμεφμοκ ημ κμμηθυ πνυζςπμ. 

    Γ. Όιεξ μη οπεφζοκεξ δειχζεηξ ημο Κ. 1599/86 ζα πνέπεη  επί πμηκή απμθιεηζμμύ κα 

οπμβιεζμφκ  πνςηυηοπεξ, απυ ημκ κυμημμ  εθπνυζςπμ ημο Ρπμρεθίμο. Δφκαηαη δε κα 

θένμοκ εμενμμεκία εκηυξ ηςκ ηειεοηαίςκ ηνηάκηα εμενμιμγηαθχκ εμενχκ πνμ ηεξ θαηαιεθηηθήξ 

εμενμμεκίαξ οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη δεκ απαηηείηαη βεβαίςζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ 

απυ ανμυδηα δημηθεηηθή ανπή ή ηα ΗΓΝ. 
 

Δ. Πα δηθαημιμγεηηθά πμο δεκ είκαη πνςηυηοπα πνέπεη κα είκαη κμμίμςξ επηθονςμέκα. 

   Γ. Οε πενίπηςζε πμο μνηζμέκα απυ ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ αοηυ δηθαημιμγεηηθά δεκ 

εθδίδμκηαη ή δεκ θαιφπημοκ ζημ ζφκμιμ ημοξ υιεξ ηηξ ακαθενυμεκεξ ακςηένς πενηπηχζεηξ, 

πνέπεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ κα ακαπιενςζμφκ με Έκμνθε Βεβαίςζε ημο οπμρήθημο Ακαδυπμο 

εκχπημκ ζομβμιαημγνάθμο ή Γηνεκμδίθε ζηεκ μπμία ζα βεβαηχκεηαη υηη μ οπμρήθημξ Ακάδμπμξ 

δεκ βνίζθεηαη ζηεκ ακηίζημηπε θαηάζηαζε. Γηα ημοξ πνμμεζεοηέξ πμο ζηε  πχνα  ημοξ  δεκ  

πνμβιέπεηαη  απυ  ημκ  κυμμ  έκμνθε  δήιςζε,  αοηή  μπμνεί  κα ακηηθαηαζηαζεί με οπεφζοκε 

δήιςζε ημο Κ. 1599/86, βεβαημομέκμο ημο γκήζημο ηεξ οπμγναθήξ ημο δειμφκημξ απυ ανμυδηα 

δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή ανπή ή ζομβμιαημγνάθμ. 
 

    Σ. Όια ηα ακςηένς ακαθενυμεκα έγγναθα ζα πνέπεη κα θαηαηεζμφκ υπςξ πενηγνάθμκηαη, θαη 

κα ημπμζεηεζμφκ ζημκ θάθειμ ηςκ  Δηθαημιμγεηηθχκ Οομμεημπήξ. 
 
Άνζνμ 11μ   – Φάθειμξ Πνμζθμνάξ 

Ε με ηήνεζε μπμημοδήπμηε απυ ημοξ υνμοξ ημο άνζνμο αοημφ μπμνεί κα επηθένεη πμηκή 
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απμθιεηζμμφ ηεξ ακηίζημηπεξ πνμζθμνάξ. 

Μη πνμζθμνέξ ζα επηδμζμφκ ζηεκ Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ ημο Δηαγςκηζμμφ μέζα ζε θαιά 

ζθναγηζμέκμ θονίςξ θάθειμ, υπμο έλς απυ αοηυκ ζα ακαγνάθμκηαη εοθνηκχξ με θεθαιαία 

γνάμμαηα: 
 

1.   Ε ιέλε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ» 

2.  Μ πιήνεξ ηίηιμξ ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ πμο δηεκενγεί ηεκ πνμμήζεηα 

3.  Μ ανηζμυξ μειέηεξ ηεξ πνμμήζεηαξ θαζχξ θαη  ανηζμυξ πνςημθυιιμο ηεξ δηαθήνολεξ. 

4.  Ε εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

5.  Πα πιήνε ζημηπεία ημο πνμζθένμκηαξ  (μκμμαηεπχκομμ, ηειέθςκμ ζηαζενυ, θαλ, 

θηκεηυ ηειέθςκμ , ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ , δηεφζοκζε θ.η.ι.) 

Ννμζθμνέξ πμο οπμβάιιμκηαη ακμηθηέξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ. 

Ιέζα ζημ θάθειμ πνμζθμνάξ ημπμζεημφκηαη υια ηα ζπεηηθά με ηεκ πνμζθμνά ζημηπεία θαη 

εηδηθυηενα : 
 

1. Σα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ {Έκα (1) πνςηυηοπμ θαη έκα (1) ακηίγναθμ} 
 

2. ε οπμθάθειμ ηα ηεπκηθά ζημηπεία ηεξ πνμζθμνάξ, με ηεκ έκδεηλε «ΠΓΚΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ 

ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ», ζημ ελςηενηθυ μένμξ ημο θαζχξ θαη ηα ιμηπά ζημηπεία ημο θονίςξ θαθέιμο 

πνμζθμνάξ. {Έκα (1) πνςηυηοπμ θαη έκα (1) ακηίγναθμ} 
 

3. ε θιεηζηό οπμθάθειμ ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά, με ηεκ έκδεηλε «ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ» 

ζημ ελςηενηθυ μένμξ ημο, θαζχξ θαη ηα ιμηπά ζημηπεία ημο θονίςξ θαθέιμο πνμζθμνάξ. {Έκα (1) 

πνςηυηοπμ θαη έκα (1) ακηίγναθμ} 
 

 Μη  πνμζθμνέξ δεκ  πνέπεη κα  θένμοκ λέζμαηα, ζβεζίμαηα, πνμζζήθεξ, δημνζχζεηξ. Οε 

ακηίζεηε πενίπηςζε πνέπεη κα μμκμγνάθεηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα. Ε πνμζθμνά απμννίπηεηαη 

υηακ οπάνπμοκ δημνζχζεηξ πμο ηεκ θαζηζημφκ αζαθή. 
 

 Γηδηθά ζηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά ζα οπμγνάθμκηαη θαη ζα ζθναγίδμκηαη (ζημ πενηζώνημ 

θάζε ζειίδαξ) με ηεκ ζθναγίδα ημο πνμζθένμκημξ όιεξ μη ζειίδεξ πμο ηεκ απανηίδμοκ. 
 

  Ο πνμζθένςκ ζεςνείηαη όηη απμδέπεηαη πιήνςξ θαη ακεπηθύιαθηα όιμοξ ημοξ όνμοξ ηεξ 

δηαθήνολεξ. Ιεηά ηεκ θαηάζεζε ηεξ πνμζθμνάξ δεκ γίκεηαη δεθηή, αιιά απμννίπηεηαη ςξ 

απανάδεθηε, θάζε δηεοθνίκηζε, ηνμπμπμίεζε, απυθνμοζε υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ. Δηεοθνηκήζεηξ 

δίκμκηαη υηακ δεημφκηαη απυ ηεκ Γπηηνμπή ημο δηαγςκηζμμφ. Απυ ηηξ δηεοθνηκίζεηξ πμο δίκμκηαη 

ιαμβάκμκηαη οπυρε μυκμ εθείκεξ πμο ακαθένμκηαη ζηα ζεμεία πμο δεηήζεθακ. 
 

  Δεκ γίκμκηαη δεθηέξ ακηηπνμζθμνέξ θαη  ζε  πενίπηςζε  οπμβμιήξ  απμννίπημκηαη  ςξ 

απανάδεθηεξ. 

 
Άνζνμ  12μ – Ιζπύξ ηςκ Πνμζθμνώκ 

Μη πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ πνμζθένμκηεξ, με πμηκή απμθιεηζμμφ πςνίξ θαμηά 

αιιαγή γηα πνμκηθυ δηάζηεμα ηεζζάνςκ (4)  μεκχκ απυ ηεκ εμένα ημο δηαγςκηζμμφ. 

Ννμζθμνά πμο μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ ηςκ ηεζζάνςκ (4)   μεκχκ απμννίπηεηαη ςξ 

απανάδεθηε.  Ε  ΔΓΡΑ Ηηιθίξ  μπμνεί  με  έγγναθε  γκςζημπμίεζε  πνμξ  ημοξ  δηαγςκηδυμεκμοξ  

κα δεηήζεη πανάηαζε ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη’ ακχηαημ υνημ ίζμ με ημκ πνμβιεπυμεκμ ζηεκ 

δηαθήνολε, με ακάιμγε πανάηαζε ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ ζομμεημπήξ. 

Ακ ε ΔΓΡΑ Ηηιθίξ θνίκεη αζφμθμνεξ ηηξ πνμζθμνέξ μπμνεί κα επακαιάβεη ημ δηαγςκηζμυ, 

μπυηε μ μεημδυηεξ δεκ μπμνεί κα πνμβάιεη θαμία αλίςζε. 

Ννμζθμνά πμο ζέηεη υνμ ακαπνμζανμμγήξ ηημήξ μέπνη ιήλεςξ ηεξ ζφμβαζεξ απμννίπηεηαη ςξ 

απανάδεθηε. 
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Άνζνμ 13μ -  Σημέξ πνμζθμνώκ - Γπηβανύκζεηξ μεημδμηώκ 

α)  Μη  ηημέξ  πνμζθμνάξ  ζα  δμζμφκ  ακαιοηηθά  ζημ  έκηοπμ  ηεξ  Ρπενεζίαξ  «ΓΚΠΡΝΜ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ»  (ζα πμνεγεζεί) θαη ζα είκαη ςξ ελήξ: 

1.  Πημή μμκάδαξ πςνίξ ΦΝΑ 

2.  Οφκμιμ ηημήξ πςνίξ ΦΝΑ 

Ε πνμζθενυμεκε ηημή ζα είκαη ζε - € - θαη μέπνη ηνία δεθαδηθά. Ννμζθμνά ζε άιιμ κυμηζμα ή 

νήηνα απμννίπηεηαη ςξ  απανάδεθηε. 
 

** Οημκ εηδηθά δηαμμνθςμέκμ πχνμ ημο εκηφπμο Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ (Ακάιοζε 

Ννμζθενυμεκεξ Πημήξ μμκάδαξ ακά Γνγαζία) ζα ακαιφεηαη ε πνμζθενυμεκε ηημή μμκάδαξ γηα 

θάζε ενγαζία βάζεη ημο πμζμζημφ ΦΝΑ πμο ηεξ ακαιμγεί θαη ζα ακαθένεηαη ημ ακηίζημηπμ 

πμζυ θαζχξ θαη ημ πμζμζηυ ημο ΦΝΑ. 
 

β) Γίκμκηαη απμδεθηέξ πνμζθμνέξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ ακαθενυμεκςκ. 
 

γ)  Οηεκ  ηημή  πνμζθμνάξ  πνέπεη  κα  ζομπενηιαμβάκεηαη  θνάηεζε  0,10%  οπέν  Γκηαίαξ 

Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (άνζνμ 4§3 Κ. 4013 / 2011), ηοπυκ θναηήζεηξ 

οπέν ηνίηςκ ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε ζομπενηιαμβακμμέκεξ θαη ηεξ δαπάκεξ δεμμζίεοζεξ 

θαη ηοπυκ επακαιήρεχκ ηεξ, εθηυξ απυ ημκ Φ.Ν.Α.,  γηα εθηέιεζε ημο ζοκόιμο ημο Ένγμο με 

ημκ ηνυπμ πμο ακαθένεηαη ζηεκ δηαθήνολε θαη ηα ηεφπε ηεξ μειέηεξ. 
 

δ) Ννμζθμνά πμο ζέηεη υνμ ακαπνμζανμμγήξ απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. Ννμζθμνά πμο δεκ 

πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ή πνμζθενυμεκε ηημή απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. Οε πενίπηςζε 

ανηζμεηηθμφ ιάζμοξ ζημ γηκυμεκμ ή ηεκ άζνμηζε ιαμβάκεηαη οπυρε ε ηημή μμκάδαξ 
 

ε) Δεκ γίκμκηαη δεθηέξ πνμζθμνέξ με ηημέξ μεγαιφηενεξ ημο εκδεηθηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ 

 
Άνζνμ 14μ Σεπκηθά ημηπεία Πνμζθμνάξ 

Μη δηαγςκηδυμεκμη  οπμπνεμύκηαη κα οπμβάιμοκ με ημκ Φάθειμ Σεπκηθήξ πνμζθμνάξ ημοξ, 

ηα ακαθενυμεκα ζηα ηεφπε ηεξ μειέηεξ «Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ-Σεπκηθά ημηπεία 

Πνμζθμνάξ»  θαη   «Γεκηθή θαη Γηδηθή ογγναθή Τπμπνεώζεςκ». 

 
Άνζνμ 15μ -  Σνόπμξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμύ Δηαδηθαζία Απμζθνάγηζεξ πνμζθμνώκ 
 

1μ ΣΑΔΙΟ: Παναιαβή - Απμζθνάγηζε εκηαίμο θονίςξ θαθέιμο, έιεγπμξ ζημηπείςκ θαη 

δηθαημιμγεηηθώκ ζομμεημπήξ θαη θαηαγναθή ζημηπείςκ Σεπκηθήξ Πνμζθμνάξ. 

Ε παναιαβή θαη απμζθνάγηζε ηςκ Ννμζθμνχκ γίκεηαη απυ ηεκ Γπηηνμπή δηεκένγεηαξ ημο 

δηαγςκηζμμφ,   πανμοζία   ηςκ   ηοπυκ   πανηζηαμέκςκ   εθπνμζχπςκ   ηςκ   εηαηνεηχκ   πμο 

ζομμεηέπμοκ. 
 

Ε  απμζθνάγηζε  γίκεηαη  δεμυζηα  απυ  ηεκ  Γπηηνμπή,  εκχπημκ  ηςκ  ζομμεηεπυκηςκ  ζημ 

Δηαγςκηζμυ, ηεκ εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεηαη απυ ηε δηαθήνολε. 
 

Ννμζθμνέξ πμο οπμβάιιμκηαη μεηά ηεκ έκανλε ηεξ δηαδηθαζίαξ απμζθνάγηζεξ δεκ 

απμζθναγίδμκηαη, αιιά παναδίδμκηαη ζηεκ οπενεζία γηα επηζηνμθή ςξ εθπνυζεζμεξ. 
 

Ε απμζθνάγηζε γίκεηαη με ηεκ παναθάης δηαδηθαζία : 

1. Απμζθναγίδεηαη μ θονίςξ θάθειμξ θαη ανηζμμφκηαη με ημκ ίδημ ανηζμυ θαη μμκμγνάθμκηαη απυ ηεκ 

επηηνμπή, μη δφμ οπμθάθειμη πμο πενηέπμκηαη ζ’ αοηυκ. Αθμιμφζςξ μμκμγνάθμκηαη απυ ηεκ 

επηηνμπή υια ηα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ θαη μμκμγνάθμκηαη ηα πενηεπυμεκα ημο οπμθαθέιμο  

με  ηεκ  έκδεηλε  «ΠΓΚΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ» θαηά  θφιιμ  θαη θοιιμμεηνμφκηαη 

απυ ηεκ επηηνμπή,  θαηαπςνμφκηαη δε υια ηα ακςηένς πενηιεπηηθά, αιιά ζαθή, ζηα πναθηηθά. Μ 

θάθειμξ ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ δεκ απμζθναγίδεηαη. 
 

2. Ιεηά ηεκ θαηαγναθή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ υιςκ ηςκ πνμζθμνχκ, υιμη μη πανηζηάμεκμη 

απμπςνμφκ απυ ημ γναθείμ θαη ε επηηνμπή ζοκεδνηάδεη ζε θιεηζηή ζοκεδνία, ειέγπεη ηα 
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δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ   ζημκ   δηαγςκηζμυ   θαη   απμθιείεη   υιμοξ   εθείκμοξ   ημοξ 

δηαγςκηδυμεκμοξ πμο δεκ έπμοκ πνμζθμμίζεη υια ηα  δηθαημιμγεηηθά. 

Ε ζπεηηθή απυθαζε θαηαπςνείηαη ζημ πναθηηθυ, ε ζοκεδνίαζε θαζίζηαηαη δεμυζηα θαη 

ακαθμηκχκμκηαη μη απμθιεηζμέκμη θαη επηζηνέθμκηαη ζ’ αοημφξ ζθναγηζμέκμη μη εζςηενηθμί 

θάθειμη πμο πενηέπμοκ ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά, εθυζμκ αοημί δειχζμοκ υηη δεκ ζα θάκμοκ 

έκζηαζε.   

Μη μηθμκμμηθέξ πνμζθμνέξ δεκ απμζθναγίδμκηαη αιιά παναμέκμοκ ζηεκ Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ 

Δηαγςκηζμμφ, πνμθεημέκμο κα απμζθναγηζημφκ  ηεκ εμενμμεκία πμο ζα θαζμνηζηεί απυ ηεκ 

Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ. 

Πέιμξ ημ πναθηηθυ ημο 1μο ζηαδίμο θιείκεηαη αθμφ οπμγναθεί απυ ηα μέιε ηεξ επηηνμπήξ 

δηαγςκηζμμφ. 
 
 

2μ ΣΑΔΙΟ:  Αλημιόγεζε Σεπκηθώκ Πνμζθμνώκ 
 

Ε αλημιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ γίκεηαη απυ ηεκ Γπηηνμπή Αλημιυγεζεξ πμο έπεη 

μνηζζεί γηα ημκ ζογθεθνημέκμ δηαγςκηζμυ απυ ηεκ Ννμσζηαμέκε Ανπή. Ε αλημιυγεζε γίκεηαη 

ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε θαη ζηα ιμηπά ηεφπε ηεξ μειέηεξ. 
 

Πμ πναθηηθυ αοηυ ηεξ Γπηηνμπήξ Αλημιυγεζεξ δηαβηβάδεηαη ζημκ Ννυεδνμ ηεξ Γπηηνμπήξ 

Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ, μ μπμίμξ ζα εηδμπμηήζεη εγγνάθςξ ημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ πμο 

ζομμεηέπμοκ ζημ ζηάδημ αοηυ, γηα ηεκ εμένα θαη χνα ακαθμίκςζεξ ημο Νναθηηθμφ Αλημιυγεζεξ 

γηα  ηεκ  ηοπυκ  οπμβμιή  εκζηάζεςκ. Οε  πενίπηςζε  πμο  αοημί  δεκ  παναβνεζμφκ θαηά  ηεκ 

ακαθμίκςζε ημο Νναθηηθμφ Αλημιυγεζεξ, αοηυ ζα ημοξ θμηκμπμηεζεί με ηειεμμμημηοπία (fax) 

θαηά ηεκ εμένα ακαθμίκςζεξ ημο. 
 

 

               3μ ΣΑΔΙΟ: Απμζθνάγηζε θαθέιςκ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ – θαηάηαλε πνμζθμνώκ θαη 

επηιμγή ακαδόπμο. 
 

Ιεηά ηεκ ελέηαζε ηοπυκ οπμβιεζεηζχκ ζημ πνμεγμφμεκμ ζηάδημ εκζηάζεςκ – πνμζθογχκ θαηά 

ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ, ε Γπηηνμπή  Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ ηεξ ΔΓΡΑ 

Ηηιθίξ μνίδεη  ηεκ  εμενμμεκία  θαη  χνα  ακμίγμαημξ  ηςκ  επημένμοξ  θαθέιςκ  ηςκ  

μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ θαη εκεμενχκεη ζπεηηθά ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ηςκ μπμίςκ μη πνμζθμνέξ 

δεκ απμθιείζηεθακ ζηα πνμεγμφμεκα ζηάδηα, με ζπεηηθή ακαθμίκςζε πμο ζα ημοξ απμζηείιεη με 

ηειεμμμημηοπία (fax) δφμ (2) ενγάζημεξ εμένεξ ημοιάπηζημκ πνμ ηεξ εμενμμεκίαξ πμο ζα 

απμζθναγηζζμφκ μη μηθμκμμηθέξ πνμζθμνέξ. 
 

Ε απμζθνάγηζε ηςκ επημένμοξ θαθέιςκ ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ γίκεηαη ζημκ ίδημ πχνμ πμο 

πναγμαημπμημφκηαη θαη ηα πνμεγμφμεκα ζηάδηα ημο δηαγςκηζμμφ. Ε απμζθνάγηζε ιαμβάκεη πχνα 

ζε ακμηθηή ζοκεδνίαζε, ζηεκ μπμία μπμνμφκ κα πανίζηακηαη αοημπνμζχπςξ ή δηα ημο κμμίμμο 

εθπνμζχπμο ημοξ ή με κυμημα ελμοζημδμηεμέκμ πνυζςπμ, υιμη μη ζομμεηέπμκηεξ ζε αοηυ ημ 

ζηάδημ ημο δηαγςκηζμμφ. Ιεηά ηεκ απμζθνάγηζε, ε Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ ηεξ ΔΓΡΑ 

Ηηιθίξ μμκμγνάθεη θαηά θφιιμ θαη ειέγπεη ηηξ μηθμκμμηθέξ πνμζθμνέξ θαηά ηεκ ζεηνά ηεξ 

ανπηθήξ οπμβμιήξ. 

Ιεηά ηα παναπάκς αθμιμοζεί ζπεηηθή ακαθμίκςζε ηςκ μηθμκμμηθχκ ζημηπείςκ θαη θαηαγναθή 

ηςκ ηημχκ ζημ ζπεηηθυ πναθηηθυ. Μη θάθειμη ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ υζςκ πνμζθμνχκ 

απμννίθζεθακ θαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ θαη ιμηπχκ ζημηπείςκ δεκ απμζθναγίδμκηαη 

αιιά επηζηνέθμκηαη ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ. 

Γηα ηεκ μιμθιήνςζε θαη ηεξ δηαδηθαζίαξ αοηήξ, ε Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ ηεξ ΔΓΡΑ 

Ηηιθίξ ειέγπεη ηεκ μνζυηεηα θαη πιενυηεηα ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ. Μηθμκμμηθέξ 

πνμζθμνέξ πμο δεκ ηθακμπμημφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ άνζνςκ ηεξ πανμφζαξ πνμθήνολεξ 

απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ. Ε Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ 
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θαηαπςνεί ζημ πναθηηθυ ηεξ ηοπυκ πνμζθμνέξ πμο παναθηενίδεη απμννηπηέεξ, ακαιφμκηαξ γηα 

θάζε μία απυ αοηέξ ημοξ αθνηβείξ ιυγμοξ απυννηρεξ. 

Πμ πναθηηθυ ημο ζηαδίμο αοημφ θμηκμπμηείηαη ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημ ζηάδημ αοηυ γηα ηεκ 

ηοπυκ οπμβμιή εκζηάζεςκ. 
 

Πα πναθηηθά ημο δηαγςκηζμμφ δηαβηβάδμκηαη ζημ Δ.Ο. γηα ηεκ ηειηθή θαηαθφνςζε ημο 

απμηειέζμαημξ. 

 
Άνζνμ 16μ   -  Αλημιόγεζε Πνμζθμνώκ-Καηαθύνςζε 

Ε αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ γίκεηαη απυ ηεκ Γπηηνμπή Αλημιυγεζεξ, ζφμθςκα με υζα 

πενηγνάθμκηαη  ζηα ζπεηηθά άνζνα ηςκ  ηεοπχκ  «ΠΓΚΖΗΓΟ  ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ-ΠΓΚΖΗΑ 

ΟΠΜΖΓΖΑ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ» θαη «ΓΓΚΖΗΕ ΗΑΖ ΓΖΔΖΗΕ ΟΡΓΓΞΑΦΕ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ». 
 

Απμθιίζεηξ απυ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηςκ ιμηπχκ ηεοπχκ ηεξ μειέηεξ πμο έπμοκ 

παναθηενηζηεί ςξ απανάβαημη υνμη ή υνμη επί πμηκή απμθιεηζμμφ, είκαη μπςζδήπμηε μοζηχδεηξ 

θαη ζοκηζημφκ ιυγμ απυννηρεξ ηςκ πνμζθμνχκ. 
 

Ε θαηαθφνςζε ηειηθά γίκεηαη ζημκ πάνμπμ με ηεκ παμειόηενε ηημή ακά ιμγανηαζμό 

θαηακάιςζεξ κενμύ πςνίξ ΦΠΑ, μεηαλφ ηςκ πνμζθμνχκ πμο ηθακμπμημφκ ημοξ υνμοξ θαη ηηξ 

ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ μειέηεξ. 
 

Ζζυηημεξ ζεςνμφκηαη υζεξ απυ ηηξ παναπάκς πνμζθμνέξ έπμοκ ηεκ ίδηα αθνηβχξ ηημή. Οηεκ 

πενίπηςζε πμο οπάνπμοκ ηζυηημεξ πνμζθμνέξ, ζα δηεκενγείηαη θιήνςζε πανμοζία ηςκ 

δηαγςκηδυμεκςκ. 
 

Ε θαηαθφνςζε γίκεηαη με απυθαζε ημο Δ.Ο. ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ, μεηά απυ γκςμμδυηεζε ηεξ 

ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ. 
 
 

Άνζνμ 17μ -  Γκζηάζεηξ πνμ ηεξ οπμγναθήξ ηεξ ζύμβαζεξ 

Έκζηαζε θαηά  ηεξ δηαθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ  ή  ηεξ κμμημυηεηαξ δηεκένγεηάξ ημο, ή ηεξ 

ζομμεημπήξ πνμμεζεοηή ζ' αοηυκ, οπμβάιιεηαη εγγνάθςξ ςξ ελήξ: 

α) Γκζηάζεηξ θαηά ηεξ δηαθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ, ζηεκ ανμυδηα γηα ηε δηεκένγεηα ημο 

δηαγςκηζμμφ οπενεζία, μέζα ζημ μηζυ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ απυ ηε δεμμζίεοζε ηεξ 

δηαθήνολεξ  μέπνη  ηεκ  εμενμμεκία  οπμβμιήξ  ηςκ  πνμζθμνχκ.  Γηα  ημκ  θαζμνηζμυ  ηεξ 

πνμζεζμίαξ αοηήξ ζοκοπμιμγίδμκηαη θαη μη εμενμμεκίεξ ηεξ δεμμζίεοζεξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη 

ηεξ οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. Ακ πνμθφπηεη θιάζμα ζεςνείηαη μιυθιενε εμένα. Ε έκζηαζε 

ελεηάδεηαη απυ ημ Δ.Ο. ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ θαη ε ζπεηηθή απυθαζε εθδίδεηαη ημ ανγυηενμ πέκηε 

(5) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ απυ ηε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ. Μη εκηζηάμεκμη ιαμβάκμοκ γκχζε 

ηεξ ζπεηηθήξ απυθαζεξ με δηθή ημοξ θνμκηίδα. 

β) Γκζηάζεηξ θαηά ηεξ κμμημυηεηαξ ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ ή ηεκ ζομμεημπή 

πνμμεζεοηή ζε αοηυκ οπμβάιιεηαη μυκμ απυ πνμμεζεοηή πμο ζομμεηέπεη ζημκ δηαγςκηζμυ θαη 

απμθιείζηεθε απυ αοηυκ ζε μπμηακδήπμηε ζηάδημ ηεξ δηαδηθαζίαξ ημοξ θαη γηα ιυγμοξ πμο 

ακαθφπημοκ, θαηά ημ ακηίζημηπμ ζηάδημ. 

γ) Γκζηάζεηξ οπμβάιιμκηαη μυκμ εγγνάθςξ ζηεκ ανμυδηα γηα ηεκ δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ 

οπενεζία θαηά ηε δηάνθεηα ημο δηαγςκηζμμφ θαη μέπνη ηεξ επυμεκεξ ενγάζημεξ εμέναξ μεηά ηεκ 

ακαθμίκςζε ημο απμηειέζμαημξ ημο ακηίζημηπμο ζηαδίμο. 

δ)   Μη εκζηάζεηξ θαηά ηεξ κμμημυηεηαξ ή ζομμεημπήξ δηαγςκηδυμεκμο δεκ ακαθυπημοκ ηεκ 

ζοκέπηζε ημο δηαγςκηζμμφ αιιά ελεηάδμκηαη θαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ημο 

δηαγςκηζμμφ απυ ημ ανμυδημ υνγακμ. Πμ υνγακμ αοηυ οπμβάιιεη ηεκ έκζηαζε με αηηημιμγεμέκε 

γκςμμδυηεζή ημο ζημ Δ.Ο. ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ  απμθαίκεηαη ηειηθά. 

ε)  Γηα  ηηξ  απμθάζεηξ  ηςκ  Ανμμδίςκ  Γπηηνμπχκ  πμο  ιαμβάκμκηαη  γηα  ηηξ  εκζηάζεηξ  μη 

εκηζηάμεκμη ιαμβάκμοκ γκχζε με δηθή ημοξ θνμκηίδα, εκζηάζεηξ πμο οπμβάιιμκηαη γηα άιιμ 
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ιυγς εθηυξ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ δεκ ιαμβάκμκηαη οπυρε. 

Γηα  ημ  παναδεθηυ  ηεξ  άζθεζεξ  μπμηαζδήπμηε  έκζηαζεξ  πνμζθμμίδμκηαη  μαδί  με  αοηήκ, 

πανάβμιμ θαηάζεζεξ οπέν ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ πμζμφ ίζμο με ημ 0,10% επί ηεξ  

πνμτπμιμγηζζείζαξ αλίαξ ηςκ δεημφμεκςκ οπενεζηχκ, ημ φρμξ ημο μπμίμο δεκ πνέπεη κα 

είκαη μηθνυηενμ ηςκ 1.000,00 εονχ θαη μεγαιφηενμ ηςκ 5.000,00 εονχ. Πμ πανάβμιμ 

απμηειεί έζμδμ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ θαη θαηαπςνείηαη ζε θςδηθυ εζυδςκ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ 
 
 
Άνζνμ 18μ -  Ακαθμίκςζε Καηαθύνςζεξ 

α) Οημκ πνμμεζεοηή πμο έγηκε ε θαηαθφνςζε απμζηέιιεηαη ζπεηηθή ακαθμίκςζε γηα ηεκ οπμγναθή 

ηεξ ζφμβαζεξ. 

β) Ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ γίκεηαη με απυθαζε   ημο Δ.Ο. ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ, φζηενα απυ 

γκςμμδυηεζε  ηεξ επηηνμπήξ αλημιυγεζεξ πνμζθμνχκ. 

γ) Ε οπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα θαηαθφνςζεξ ημο απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμφ γηα 

μένμξ ηεξ οπυ πνμμήζεηα πμζυηεηαξ ή αλίαξ, υπη υμςξ ιηγυηενμ ημο 50%. Ε αθνηβήξ πμζυηεηα 

ζα ελανηεζεί απυ ηηξ ακάγθεξ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ. 

δ) Μ παναπάκς υνμξ δφκαηαη κα μεηαθενζεί αοημφζημξ ζηε ζφμβαζε με ημ πνμμεζεοηή με ηα 

ακςηένς πμζμζηά. 
 
 

Άνζνμ 19μ -  Τπμγναθή ύμβαζεξ 

Μ πνμμεζεοηήξ ζημκ μπμίμ θαηαθονχζεθε ε πνμμήζεηα οπμπνεμφηαη εκηυξ πνμζεζμίαξ πέκηε 

(5) έςξ δέθα (10) εμενχκ,   απυ ηεκ εμενμμεκία ηεξ ακαθμίκςζεξ, κα πνμζέιζεη γηα ηεκ 

οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ. 
 

α/. Ε ζφμβαζε θαηανηίδεηαη απυ ηεκ Ρπενεζία θαη οπμγνάθεηαη απυ ηα ζομβαιιυμεκα μένε. 
 

β/. Ε ζφμβαζε ζοκηάζζεηαη με βάζε υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ, ηςκ ηεοπχκ πμο ηε ζοκμδεφμοκ θαη 

ηεκ πνμζθμνά ημο μεημδυηε, ε μπμία έγηκε απμδεθηή απυ ηεκ θαηά κυμμ Γπηηνμπή. 
 

γ/.  Ε  ζφμβαζε  δεκ  μπμνεί  κα  πενηέπεη  υνμοξ  ακηίζεημοξ  με  ηα  παναπάκς  ζημηπεία  θαη 

πενηιαμβάκεη ημοιάπηζημκ ηα ελήξ : 
 

   Πμκ ηυπμ θαη ημκ πνυκμ ηεξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ 

   Πα ζομβαιιυμεκα μένε, θαζχξ θαη ηα πνυζςπα πμο δεζμεφμοκ ημοξ ζομβαιιυμεκμοξ 

   Πηξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηεκ κμμμζεζία ηοπηθέξ δηαδηθαζίεξ 

   Πμ πνμξ πνμμήζεηα είδμξ θαη ηεκ πμζυηεηα 

   Πεκ ζομθςκεζείζα ηημή 

   Πμκ ηυπμ , ηνυπμ θαη ημκ πνυκμ πανάδμζεξ ηεξ πανεπυμεκεξ οπενεζίαξ 

   Πμκ ηνυπμ παναιαβήξ 

   Πμκ ηνυπμ πιενςμήξ 

   Πηξ δηαηάλεηξ εθηέιεζεξ ηεξ πανεπυμεκεξ οπενεζίαξ 

   Πμκ ηνυπμ επίιοζεξ δηαθμνχκ 

   Πηξ πνμβιεπυμεκεξ νήηνεξ 

   Πμκ ηνυπμ ακαπνμζανμμγήξ ημο ζομβαηηθμφ ημήμαημξ 
 

δ)  Γάκ μ πνμμεζεοηήξ ζημκ μπμίμ έγηκε  ε ακαθμίκςζε,  δεκ  πνμζέιζεη κα  οπμγνάρεη ηεκ 

ζφμβαζε, θενφζζεηαη έθπηςημξ με απυθαζε ημο Δ.Ο. ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ απυ γκςμμδυηεζε ημο 

ανμυδημο μνγάκμο. 

Άνζνμ 20μ -  ύμβαζε 

Ε ζφμβαζε θαηανηίδεηαη απυ ηεκ οπενεζία θαη οπμγνάθεηαη απυ ηα ζομβαιιυμεκα μένε θαη 

ζοκηάζζεηαη με βάζε ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηςκ ηεοπχκ πμο ηε ζοκμδεφμοκ. Δεκ 

μπμνεί κα πενηέπεη υνμοξ ακηίζεημοξ με ηα  παναπάκς ζημηπεία. 

Ε ζφμβαζε οπμγνάθεηαη γηα ηεκ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ απυ ημκ πνυεδνμ ημο Δ.Ο. 
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H  ηζπφξ  ηεξ  ζφμβαζεξ  μνίδεηαη  ζε  έκα  (1)  έημξ  απυ  ηεκ  οπμγναθή  ηεξ.  Δφκαηαη  δε  κα 

παναηαζεί μέπνη ελακηιήζεςξ ημο ζομβαηηθμφ ακηηθεημέκμο, με ημοξ ίδημοξ αθνηβχξ υνμοξ ηεξ 

πανμφζαξ, θαηυπηκ  ζφμθςκεξ  γκχμεξ θαη ηςκ δφμ μενχκ θαη  ακηίζημηπεξ πανάηαζεξ ηεξ 

εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ. 

Μη ηημέξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ εηδχκ ζα παναμείκμοκ ζηαζενέξ μέπνη ηυηε. 

Γηα ηεκ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ ε εκ ιυγς πανάηαζε δφκαηαη κα οπμγναθεί απυ ημκ Ννυεδνμ ημο Δ.Ο., 

θαηυπηκ ελμοζημδυηεζήξ  ημο  απυ  ημ  Δημηθεηηθυ  Οομβμφιημ  θαη  ζπεηηθήξ  εηζήγεζεξ  ημο  

ανμυδημο μνγάκμο. 

Όιεξ μη μεηαλφ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ θαη ημο ακαδυπμο ζοκεκκμήζεηξ, είηε αθμνμφκ ζε δηεοθνηκίζεηξ 

ή ζε ζέμαηα θαζοζηενήζεςκ είηε θάζε άιιε εκένγεηα ή δήιςζε γίκμκηαη μπςζδήπμηε με 

έγγναθμ. Μη θάζε είδμοξ πνμθμνηθέξ ζοκεκκμήζεηξ δεκ ιαμβάκμκηαη οπ’ υρε θαη δεκ δηθαημφηαη 

θακέκα απυ ηα ζομβαιιυμεκα μένε κα ηηξ επηθαιεζζεί με μπμημκδήπμηε ηνυπμ. 
 
Άνζνμ 21μ -  Γγγοήζεηξ 

Μη εγγοήζεηξ εθδίδμκηαη απυ πηζηςηηθά ηδνφμαηα ή άιια κμμηθά πνυζςπα πμο ιεηημονγμφκ 

κυμημα ζηεκ Γιιάδα ή ζε άιιμ θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (ΓΓ) ή ημο Γονςπασθμφ 

Μηθμκμμηθμφ  χνμο  (ΓΜ)  πμο  έπμοκ  οπμγνάρεη  εονςπασθέξ  ζομθςκίεξ  ή  Οομθςκία 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ ημο Ναγθυζμημο Μνγακηζμμφ Γμπμνίμο, ε μπμία θονχζεθε με ημ κυμμ 

2513/1997 θαη έπμοκ, ζφμθςκα με ηεκ κμμμζεζία ηςκ θναηχκ αοηχκ, αοηυ ημ δηθαίςμα. Πα 

ακηίζημηπα έγγναθα ηςκ εγγοήζεςκ, ακ δεκ είκαη δηαηοπςμέκα ζηεκ ειιεκηθή, ζα ζοκμδεφμκηαη 

απυ επίζεμε μεηάθναζε. 

Γγγύεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηςκ όνςκ ηεξ ζύμβαζεξ 

α) Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ μνίδεηαη ζε πέκηε (5%) ημο πνμτπμιμγηζμμφ πςνίξ Φ.Ν.Α. 

δειαδή  750,00 € 

β) Ε εγγφεζε θαηαηίζεηαη πνηκ ή θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ 

γ) Ε εγγφεζε ακελάνηεηα απυ ημ υνγακμ πμο ηηξ εθδίδεη θαη ημκ ηφπμ πμο πενηβάιιμκηαη, 

πνέπεη απαναίηεηα κα ακαθένμοκ θαη ηα αθυιμοζα: 

1.   Πεκ εμενμμεκία έθδμζεξ. 

2.   Πμκ εθδυηε. 

3.   Πμκ Γπηπείνεζε πνμξ ημκ μπμίμ απεοζφκεηαη. 

4.   Πμκ ανηζμυ ηεξ εγγφεζεξ. 

5.   Πμ πμζυκ πμο θαιφπηεη ε εγγφεζε. 

    6.  Πεκ πιήνε επςκομία θαη ηε δηεφζοκζε ημο πνμμεζεοηή οπέν ημο μπμίμο εθδίδεηαη ε 

εγγφεζε. 

7.   Πμκ ανηζμυ ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ θαη ηα πνμξ πνμμήζεηα οιηθά. 

    8. Όηη ε εγγφεζε πανέπεηαη ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα, μ δε εθδυηεξ παναηηείηαη ημο 

δηθαηχμαημξ ηεξ δηαηνέζεςξ θαη δηδήζεςξ. 

    9. Όηη ημ πμζυκ ηεξ εγγφεζεξ ηενείηαη ζηε δηάζεζε ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ πμο έπεη ζοκάρεη ηε 

ζφμβαζε θαη υηη ζα θαηαβιεζεί μιηθά ή μενηθά πςνίξ θαμία απυ μένμξ ημο εθδυηε 

ακηίννεζε ή έκζηαζε θαη πςνίξ κα ενεοκεζεί ημ βάζημμ ή με ηεξ απαίηεζεξ, μέζα ζε ηνεηξ (3) 

εμένεξ απυ ηεξ απιήξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ. 

   10. Όηη ζε πενίπηςζε θαηάπηςζεξ ηεξ εγγφεζεξ, ημ πμζυκ ηεξ θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζε πάγημ 

ηέιμξ πανημζήμμο. 

   11.  Πεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ. Μ πνυκμξ ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ πνέπεη κα 

είκαη μεγαιφηενμξ απυ ημ ζομβαηηθυ πιέμκ δφμ (2) μήκεξ. 

    12.  Όηη  μ  εθδυηεξ  ηεξ  εγγφεζεξ  οπμπνεμφηαη  κα  πνμβεί  ζηεκ  πανάηαζε  ηεξ  ηζπφμξ  ηεξ 

εγγφεζεξ, φζηενα απυ απιυ έγγναθμ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ πμο δηεκενγεί ημ δηαγςκηζμυ. Πμ  

ζπεηηθυ αίηεμα πνέπεη κα γίκεη πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ εγγφεζεξ. 

δ)  Ε εγγφεζε επηζηνέθεηαη μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή παναιαβή ημο ένγμο θαη 
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φζηενα απυ ηεκ εθθαζάνηζε ηςκ ηοπυκ απαηηήζεςκ απυ ημοξ δφμ ζομβαιιυμεκμοξ. 

ε)   Μ πνυκμξ ηζπφμξ ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ θαιήξ εθηέιεζεξ μνίδεηαη ζε δφμ επί πιέμκ 

μήκεξ απυ ημκ πνυκμ ιήλεξ ηεξ ζφμβαζεξ. 
 
Άνζνμ 22μ -  Σνόπμξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο – Υνόκμξ Πανάδμζεξ 

Γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πανμφζα 

δηαθήνολε θαη ιμηπά ζομβαηηθά ηεφπε. 

Απυ ηεκ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ ημεμαηηθά ζα απμζηέιιεηαη με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ, ειεθηνμκηθυ 

ανπείμ ηφπμο "text" με ιμγανηαζμμφξ, με ζοκμδεοηηθυ έγγναθμ ακαθμνάξ ζημ πιήζμξ αοηχκ (ημ 

μπμίμ ζα έπεη ηεκ έκκμηα ηεξ εκημιήξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο) 

Μ πνμμεζεοηήξ απυ ηεκ ιήρε αοημφ, οπμπνεμφηαη υπςξ εκηυξ ηνηχκ (3) ενγάζημςκ εμενχκ 

μιμθιενώζεη ηεκ δηαδηθαζία παναγςγήξ, εθηφπςζεξ εμθαθέιςζεξ απμζημιήξ θαη πανάδμζεξ 

ηςκ ιμγανηαζμχκ ζηα γναθεία ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ (1μ πηι. Ηηιθίξ- Λενυβνοζεξ). 

Ακαιοηηθυηενα ε δηαδηθαζία εθηέιεζεξ ημο ένγμο ακαθένεηαη ζηα ηεφπε «Γεκηθή θαη Γηδηθή 
Οογγναθή Ρπμπνεχζεςκ» θαη «Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ-Πεπκηθά Οημηπεία Ννμζθμνάξ». 
Ιεηά ηεκ πάνμδμ ημο ακςηένμο πνυκμο ηςκ 3 εμενχκ ζα εθδίδεηαη ηημμιυγημ, ημ μπμίμ 

ζοκμδεουμεκμ απυ βεβαίςζε μιμθιήνςζεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ζα απμζηέιιεηαη ζηεκ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ. 
 
Άνζνμ 23μ -  Παναιαβή – Βεβαίςζε εθηέιεζεξ ενγαζηώκ 

Ε παναιαβή- Βεβαίςζε εθηέιεζεξ ενγαζηχκ, ε δηαδηθαζία παναιαβήξ αοηχκ θαη ε ζογθνυηεζε 

ηεξ επηηνμπήξ παναιαβήξ, γίκεηαη με υζα θαζμνίδμκηαη ζημ άνζνμ 67 ημο ΝΔ 28/80 θαη ημκ 

ΓΗΝΜΠΑ. 
 
Άνζνμ 24μ -  Πιενςμή 

Ε πιενςμή ζα γίκεηαη εκηυξ ηνηάκηα (30) ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεκ παναιαβή ημο ζπεηηθμφ 

ηημμιμγίμο. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη γηα ηεκ απμζημιή ημο ζπεηηθμφ ηημμιμγίμο ζηεκ Ρπενεζία 

εκηυξ ηνηχκ (3) εμενχκ απυ ηεκ έθδμζε ημο. 
 
Άνζνμ 25μ -  Πμηκηθέξ Ρήηνεξ-Απμδεμηώζεηξ 

Μ πνυκμξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο μνίδεηαη ζε 3 ενγάζημεξ εμένεξ απυ ηεκ επίδμζε ημο 

ειεθηνμκηθμφ ανπείμο. 

Ε με ηήνεζε ηςκ ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο απμηειεί ιυγς έθπηςζεξ ημο, με 

απυθαζε ημο ΔΟ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ, μεηά απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμμδίμο πνμξ ημφημ μνγάκμο, 

ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 
 
Άνζνμ 26μ -  Ακςηένα Βία 

Μ Ακάδμπμξ δεκ εοζφκεηαη γηα πανάιεηρε εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεχκ ημο απυ 

ιυγμοξ ακςηέναξ βίαξ, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη απμδεηθκφεηαη δευκηςξ θαη επανθχξ θαη υηη μ 

Ακάδμπμξ πνμβαίκεη ζε υιεξ ηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ γηα κα ειαπηζημπμηήζεη ηηξ επηπηχζεηξ 

ημο γεγμκυημξ. Οακ ακςηένα βία εκκμείηαη θάζε γεγμκυξ απνυβιεπημ θαη ακαπυηνεπημ πμο 

θαζηζηά απμιφηςξ αδφκαηε ηεκ εθηέιεζε ηεξ Οφμβαζεξ. 

Οε πενίπηςζε ακςηέναξ βίαξ, ε απυδεηλε ηςκ πενηζηαηηθχκ ηεξ βανφκεη ελ’ μιμθιήνμο ημκ 

Ακάδμπμ, μ μπμίμξ οπμπνεμφηαη, μέζα ζε είθμζη (20) εμένεξ μένεξ απυ ηυηε πμο ζοκέβεζακ ηα 

πενηζηαηηθά  θαη  εθυζμκ  εκηυξ  ημο  δηαζηήμαημξ  αοημφ  θαηέβαιε  υιεξ  ηηξ  εκδεδεηγμέκεξ 

πνμζπάζεηεξ κα ηενήζεη ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ θαη απμδεδεηγμέκα δεκ θαηέζηε εθηθηυ 

πςνίξ δηθή ημο οπαηηηυηεηα, κα ηα ακαθένεη εγγνάθςξ θαη κα πνμζθμμίζεη ζηεκ Ρπενεζία ηα 

απαναίηεηα απμδεηθηηθά ζημηπεία. 

Οε πενίπηςζε πμο μ Ακάδμπμξ μέζα ζηεκ ακςηένς πνμζεζμία δεκ ακαθένεη ηα πενηζηαηηθά θαη 

δεκ  πνμζθμμίζεη  ηα  απαηημφμεκα  απμδεηθηηθά  ζημηπεία,  ζηενείηαη  ημο  δηθαηχμαημξ  κα 

επηθαιεζζεί ηεκ φπανλε ακςηέναξ βίαξ. 
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Άνζνμ 27μ -  Γιώζζα 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη,  επί πμηκή απμθιεηζμμύ, ζηεκ Γιιεκηθή Γιχζζα ή ζε μπμηαδήπμηε 

άιιε γιχζζα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ζοκμδεουμεκεξ απυ επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ Γιιεκηθή 

Γιχζζα. Πα έγγναθα ηςκ Οομβάζεςκ θαζχξ θαη υιε ε ζπεηηθή αιιειμγναθία πμο είκαη δοκαηυ κα 

απαηηεζεί θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ, ζοκηάζζμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Νηζημπμηεηηθά 

αιιμδαπχκ ανπχκ ή δηθαημιμγεηηθά πμο εθδίδμκηαη ζε θνάημξ εθηυξ Γιιάδαξ γίκμκηαη δεθηά, 

μυκμ εθυζμκ ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε επηθονςμέκε μεηάθναζε ζηεκ Γιιεκηθή Γιχζζα. Οε 

πενίπηςζε δηαθςκίαξ οπενηζπφεη ε επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ Γιιεκηθή Γιχζζα. Ηαη΄ 

ελαίνεζε, ηα ενγμζηαζηαθά εγπεηνίδηα (prospectus) ηςκ μεπακεμάηςκ, μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

μπμνεί κα είκαη ζηεκ ειιεκηθή ή ζηεκ αγγιηθή γιχζζα. 
 
Άνζνμ 28μ Δεμμζίεοζε  ηεξ  Δηαθήνολεξ 

Ε πενίιερε ηεξ πνμθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ ζα δεμμζηεοηεί: 

1.  Οημκ Γιιεκηθυ ηφπμ 

2.  Οημ ΓΒΓ Ηηιθίξ 
 

Ε πενίιερε ηεξ Δηαθήνολεξ ζα ακανηεζεί ζημκ πίκαθα ακαθμηκχζεςκ ηεξ Γπηπείνεζεξ. 

Ε Δηαθήνολε θαη πενίιερε ηεξ Δηαθήνολεξ ζα ακανηεζεί ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε ηεξ 

Δ.Γ.Ρ.Α. Ηηιθίξ www.deyak.gr 
 
Άνζνμ 29μ -  Δηαθμνέξ Δηαθήνολεξ - Νόμςκ. 

Όηακ ε δηαθήνολε έπεη αζάθεηα ή δεκ ακαθένεηαη ζε ζογθεθνημέκμ άνζνμ εκκμείηε υηη  ηζπφμοκ 

μη δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ. 28/1980 «Νενί εθηειέζεςξ ένγςκ θαη πνμμεζεηχκ Μ.Π.Α.» θαη 

ζομπιενςμαηηθά μη δηαηάλεηξ ηεξ Ρ.Α. 11389/1993 (Γ.Η.Ν.Μ.Π.Α). 
 

Ηάζε δηαθμνά ακαθφπημοζα ηυζμ θαηά ημ ζηάδημ ηεξ δηεκένγεηαξ ηεξ δεμμπναζίαξ υζμ θαη θαηά 

ημ ζηάδημ πμο αθμιμοζεί μεηά ηεκ θαηάνηηζή ηεξ ιφεηαη εκχπημκ ηςκ ανμμδίςκ πμιηηηθχκ 

δηθαζηενίςκ (Απμθάζεηξ ΟηΓ112/98, ΓΑ 1110/07  θιπ.) 
 

 
-    Ο – 

ΠΡΟΓΔΡΟ Δ.. ηεξ ΔΓΤΑΚηιθίξ 
 
 
 

ηζμακίδεξ Δεμήηνημξ      

Δήμανπμξ Κηιθίξ 

http://www.deyak.gr/


 

 

Δ Ε Υ Α Κ  
    Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η  Η Υ Δ Ρ Ε Τ  Η  Α Π Ο Χ Ε Σ Ε Τ  Η  ΚΙΛΚΙ 

1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ, 61100 - ΑΦΜ 090133167 ΔOY ΚΙΛΚΙ 
                                                ΣΗΛ: 23410 29330 – FAX: 23410 29320 – Email: info@deyak.gr 
 
 
 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΓΛΓΣΗ           : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΓΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΓΛΓΣΗ         : 01/2015 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ           : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ         : 15.000,00 €     πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α. 

 

 
 

Σ Γ Υ Ν Ι Κ Η  Γ Κ Θ Γ  Η 
 

Ιε  ηε  μειέηε  αοηή  πνμβιέπεηαη  ε  ακάδεηλε  ακαδυπμο  γηα  ηεκ  εθηέιεζε  ημο  ένγμο: 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΓΤΗ» ηςκ   ιμγανηαζμχκ 
θαηακάιςζεξ κενμφ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ. 

 

Θαμβάκμκηαξ οπυρε, ημ Ανπείμ Νειαηχκ ηεξ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ  δεηείηαη απυ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ 

ε δοκαηυηεηα παναγςγήξ, εθηφπςζεξ θαη εμθαθέιςζεξ ηςκ ιμγανηαζμχκ ηεξ ΔΓΡΑ ΗΖΘΗΖΟ. 

Μ εκδεηθηηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ημο ένγμο, ζα βανφκεη ημκ Ννμτπμιμγηζμυ ημο έημοξ 2015 θαη 

ζογθεθνημέκα  ημκ  ΗΑΓ  61.03.01 . 
 
 

Γηα  ιυγμοξ  ζοκημμίαξ  δηαηφπςζεξ  ζηεκ  πανμφζα  μειέηε  ςξ  «Ένγμ» κμείηαη  ημ  οπυ 

ακάζεζε ένγμ ζημ ζύκμιό ημο ήημη ηεκ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ 

ΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΓΤΗ ΣΗ ΔΓΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
 
 
 

Ο Ρ Κ Π Α  Θ Ε Η Γ 

Ηηιθίξ 12/02/2015 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΞΖΑΚΠΑΦΡΘΘΖΔΜΡ 

ΓΘΓΜΚΜΞΑ 

ΡΝΑΘΘΕΘΜΟ Δ.Γ 

ΓΘΓΓΘΕΗΓ 

   Ηηιθίξ 12/02/2015 

     Μ Ννμσζηάμεκμξ Μηθμκμμηθήξ 

θαη Δημηθεηηθήξ Ρπενεζίαξ 
 
 
 

ΗΡΞΖΑΔΖΔΕΟ ΙΖΑΕΘ 

ΜΖΗΜΚΜΙΜΘΜΓΜΟ ΝΓ 

Θ Γ Ω Ξ Ε Θ Ε Η Γ 

Ηηιθίξ 12/02/2015 

Μ Γεκηθυξ 

Δηεοζοκηήξ 
 
 
 

ΑΒΞΑΙΖΔΕΟ ΕΘΖΑΟ 

ΕΙΖΗΜΟ ΙΕΑΚΖΗΜΟ



 

Δ Ε Υ Α Κ  
Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η  Η Υ Δ Ρ Ε Τ  Η  Α Π Ο Χ Ε Σ Ε Τ  Η  ΚΙΛΚΙ 

1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ, 61100 - ΑΦΜ 090133167 ΔOY ΚΙΛΚΙ 
ΣΗΛ: 23410 29330 – FAX: 23410 29320 – Email: info@deyak.gr 

 
 
 
 

 
ΣΙΣΛΟ ΓΡΓΟΤ               : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΓΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΓΛΓΣΗ         : 01/2015 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ           : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ         : 15.000,00 €     πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α. 

 

Γ Γ Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Γ Ι Δ Ι Κ Η   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Γ Ω  Γ Ω Ν 
 
 
 

Άνζνμ 1μ - Α κ η η θ ε ί μ ε κ μ δ η α  ς κ η ζ μ μ ύ 

Ακηηθείμεκμ ηεξ πανμφζαξ μειέηεξ είκαη ε ακάδεηλε ακαδυπμο γηα ηεκ εθηέιεζε ημο  

Ένγμο ζημ ζύκμιό ημο. 

Μη πνμζθμνέξ μη μπμίεξ ζα θαηαηεζμφκ ζα πνέπεη   κα θαιφπημοκ ημ ζφκμιμ ημο 

Ένγμο, 

απμθιεηυμεκεξ θάζε πνμζθμνάξ πμο ζα ακαθένεηαη ζε ημήμα 

ημο. 
 

Άνζνμ 2μ – Σ ν ό π μ ξ α κ ά ζ ε ζ ε ξ / Κ ν η η ή ν η μ α κ ά ζ ε ζ ε ξ 
Ε ακάζεζε εθηέιεζεξ ημο Ένγμο ζα πναγμαημπμηεζεί με πνυπεηνμ δηαγςκηζμυ θαη με 
θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ παμειόηενε ηημή ακά ιμγανηαζμό θαηακάιςζεξ κενμύ (πςνίξ 

ΦΠΑ), ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο ΝΔ 28/1980 θαη ημο Κ. 1069/80. 
 

Άνζνμ 3μ –  ο π κ ό η ε η α α π μ ζ η μ ι ή ξ / Π α ν ά δ μ ζ ε ζ η μ η π ε ί ς κ π ε ι α η ώ κ / θ α η α κ 

α ι ς η ώ κ 

Ε ΔΓΡΑΗ ζα παναδίδεη ζημκ Ακάδμπμ ζοκμιηθά πενίπμο 150.000 ιμγανηαζμμφξ εηεζίςξ. 

Πα ακαιοηηθά ζημηπεία ηςκ πειαηχκ θαη ηςκ ιμγανηαζμχκ φδνεοζεξ αοηχκ ζα 

παναδίδμκηαη μέζς ειεθηνμκηθμφ ανπείμο. 

Ε απμζημιή θάζε ειεθηνμκηθμφ ανπείμο πνμξ ημκ Ακάδμπμ ζα ζοκμδεφεηαη θαη απυ 

έγγναθε ακαθμνά ζημ πιήζμξ ηςκ ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΩΚ ΗΑΠΑΚΑΘΩΟΕΟ ΚΓΞΜΡ, μη 

μπμίμη δεημφκηαη κα παναπζμφκ, εθηοπςζμφκ, εμθαθειςζμφκ θαη κα παναδμζμφκ ζηεκ 

ΔΓΡΑ Ηηιθίξ. Ε εκ ιυγς έγγναθε ακαθμνά ζα έπεη ζέζε  «Γκημιήξ Γθηέιεζεξ ημο 

Ένγμο»,  θαηά ημ πιήζμξ ηςκ ιμγανηαζμχκ ζημ μπμίμ ακαθένεηαη θάζε θμνά. 

Πμ ειεθηνμκηθυ ανπείμ, ημ μπμίμ πμο ζα μεηαθένεη ηα παναπάκς δεδμμέκα ζημκ Ακάδμπμ, 

ζα έπεη ηεκ μμνθή θαη ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ανπείμο text. 
 
 

Άνζνμ 4μ –/ Δ η α δ η θ α ζ ί α Π α ν α γ ς γ ή ξ - Γ θ η ύ π ς ζ ε ξ - Γ μ θ α θ έ ι ς ζ ε ξ / Υ ν ό κ μ ξ 

ε θ η έ ι ε ζ ε ξ  

Μ Ακάδμπμξ, βάζεη ηςκ ζημηπείςκ   πμο ημο παναδίδμκηαη,   οπμπνεμφηαη κα πανάγεη, κα 

εθηοπχκεη, κα εμθαθειχκεη θαη κα παναδίδεη ημοξ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» ζηεκ ΔΓΡΑ Ηηιθίξ,  ημ 
πμιύ εκηόξ ηνηώκ (3) ενγάζημςκ εμενώκ από ηεκ εμένα παναιαβήξ ημο ζπεηηθμύ 

ειεθηνμκηθμύ ανπείμο. Ε εμενμμεκία παναιαβήξ ημο ζπεηηθμφ ειεθηνμκηθμφ ανπείμο απυ ημκ 



 

Ακάδμπμ ζα πηζημπμηείηαη θαη απυ ηεκ «Γκημιή Γθηέιεζεξ ημο Ένγμο» ημο πνμεγμφμεκμο 
Άνζνμο 3 ηεξ πανμφζαξ. 

Ε εμθαθέιςζε ζα πνέπεη κα εθηειείηαη θαηά ηνυπμ χζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε με αιιμίςζε ημο 

εζςθιεηυμεκμο  «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» αιιά  θαη  κα  μεκ  απμθνφπημκηαη  ηα  Νιήνε Οημηπεία 
Ναναιήπηε απυ ημ πανάζονμ ημο ΦΑΚΓΛΟΤ. 

Ωξ  «Πιήνε ημηπεία Παναιήπηε» ε  ΔΓΡΑΗ  μνίδεη  ηα  ελήξ:  ΜΚΜΙΑΠΓΝΩΚΡΙΜ 

ΖΔΖΜΗΠΕΠΕ, ΜΚΜΙΑΠΓΝΩΚΡΙΜ ΓΚΜΖΗΜΡ (εθυζμκ οπάνπεη δειςμέκμξ), Δ/ΚΟΕ 

ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΜΡ, ΝΓΞΖΜΕ, ΠΑΡΔΞΜΙΖΗΜΟ ΗΩΔΖΗΑΟ. 

 

Ά ν ζ ν μ 5 μ – /  ο κ ε κ κ ό ε ζ ε – α ι ι ε ι μ γ ν α θ ί α μ ε η ά η ε κ ο π μ γ ν α θ ή η ε ξ  ύ μ β 

α ζ ε ξ 

Όιεξ  μη μεηαλφ ηεξ ΔΓΡΑΗ θαη ημο Ακαδυπμο ζοκεκκμήζεηξ, είηε αθμνμφκ ζε δηεοθνηκίζεηξ, ή ζε 

ζέμαηα θαζοζηενήζεςκ είηε ζε θάζε άιιε εκένγεηα ή δήιςζε, γίκμκηαη απμθιεηζηηθά θαη μυκμ  

εγγνάθςξ. 

Μη θάζε είδμοξ πνμθμνηθέξ ζοκεκκμήζεηξ δεκ ιαμβάκμκηαη οπυρε θαη δεκ δηθαημφηαη θακέκα απυ ηα 

ζομβαιιυμεκα μένε κα ηηξ επηθαιεζζεί με μπμημκδήπμηε ηνυπμ. 
 
 

Ά ν ζ ν μ 6 μ – Τ π ε ν γ μ ι α β ί ε ξ /  ο κ ε ν γ α ζ ί ε ξ 

Μ Ακάδμπμξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο Ένγμο ζημ ζφκμιυ ημο δεκ δφκαηαη κα πνεζημμπμηήζεη 

οπενγμιάβμοξ. 

Ά ν ζ ν μ 7 μ – Τ π μ π ν ε ώ ζ ε η ξ Α κ α δ ό π μ ο 

Ηαηά ηε δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα ηενεί ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ 

μειέηεξ θαη κα ζοκενγάδεηαη ζηεκά με ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ ηεξ ΔΓΡΑΗ, οπμπνεμφηαη δε κα 

ιαμβάκεη οπυρε ημο μπμηεζδήπμηε παναηενήζεηξ ηεξ ζπεηηθά με ηεκ εθηέιεζε ημο Ένγμο. 

Μ Ακάδμπμξ ζα είκαη πιήνςξ θαη απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα ηεκ ηήνεζε ηεξ ηζπφμοζαξ κμμμζεζίαξ 

ςξ πνμξ ημ απαζπμιμφμεκμ απυ αοηυκ πνμζςπηθυ γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ οπμπνεχζεςκ  ηεξ  

Οφμβαζεξ.  Οε  πενίπηςζε  μπμηαζδήπμηε  πανάβαζεξ  ή  δεμίαξ  πμο πνμθιεζεί ζηε ΔΓΡΑΗ ή ζε 

ηνίημοξ απυ ηεκ με ηήνεζε ηεξ κμμμζεζίαξ αοηήξ, οπμπνεμφηαη μυκμ μ Ακάδμπμξ πνμξ ηεκ 

απμθαηάζηαζή ηεξ. 

Ε ΔΓΡΑΗ απαιιάζζεηαη απυ θάζε εοζφκε θαη οπμπνέςζε απυ ηοπυκ αηφπεμα ή απυ θάζε άιιε 

αηηία θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο Ένγμο. Ε ΔΓΡΑΗ δεκ έπεη οπμπνέςζε θαηαβμιήξ απμδεμίςζεξ γηα 

οπενςνηαθή απαζπυιεζε ή μπμηαδήπμηε άιιε αμμηβή ζημ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο ή ηνίηςκ. 
 

 
Άνζνμ 8μ – Υ ν ό κ μ ξ Ι ζ π ύ μ ξ ζ ύ μ β α ζ ε ξ / Π α ν ά η α ζ ε Ι ζ π ύ μ ξ  ύ μ β α ζ ε ξ 

Δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζφμβαζεξ μνίδεηαη ζε έκα (1) έημξ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ . 

Δφκαηαη δε κα παναηαζεί μέπνη ελακηιήζεςξ ημο ζομβαηηθμφ μηθμκμμηθμφ ακηηθεημέκμο,  γηα ηηξ 

ίδηεξ οπενεζίεξ θαη με ημοξ ίδημοξ αθνηβχξ υνμοξ ηεξ ανπηθήξ ζφμβαζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκμο 

θαη ημο ηημήμαημξ πςνίξ ηεκ δοκαηυηεηα πνμζαολήζεςκ. 

Ε ακαθενυμεκε πανάηαζε πνυκμο ηζπφμξ ηεξ ζφμβαζεξ δφκαηαη κα πναγμαημπμηεζεί θαηυπηκ 

ζφμθςκεξ γκχμεξ θαη ηςκ δφμ μενχκ θαη ακηίζημηπεξ πανάηαζεξ ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ. 

Γηα ηεκ ΔΓΡΑΗ ε εκ ιυγς πανάηαζε δφκαηαη κα οπμγναθεί απυ ημκ Ννυεδνμ ημο Δ.Ο., 

θαηυπηκ ελμοζημδυηεζήξ ημο   απυ ημ Δημηθεηηθυ Οομβμφιημ θαη  ζπεηηθήξ εηζήγεζεξ ημο 

ανμυδημο μνγάκμο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ο Ρ Κ Π Α  Θ Ε Η Γ 
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ΠΞΖΑΚΠΑΦΡΘΘΖΔΜΡ 

ΓΘΓΜΚΜΞΑ 

ΡΝΑΘΘΕΘΜΟ Δ.Γ 
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   Ηηιθίξ 12/02/2015 
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θαη Δημηθεηηθήξ Ρπενεζίαξ 
 
 
 

ΗΡΞΖΑΔΖΔΕΟ ΙΖΑΕΘ 

ΜΖΗΜΚΜΙΜΘΜΓΜΟ ΝΓ 

Θ Γ Ω Ξ Ε Θ Ε Η Γ 

Ηηιθίξ 12/02/2015 

Μ Γεκηθυξ 

Δηεοζοκηήξ 
 
 
 

ΑΒΞΑΙΖΔΕΟ ΕΘΖΑΟ 

ΕΙΖΗΜΟ ΙΕΑΚΖΗΜΟ
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1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ, 61100 - ΑΦΜ 090133167 ΔOY ΚΙΛΚΙ 
                                                ΣΗΛ: 23410 29330 – FAX: 23410 29320 – Email: info@deyak.gr 
 
 
 
 

ΣΙΣΛΟ ΓΡΓΟΤ               : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΓΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΓΛΓΣΗ         : 01/2015 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ           : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ         : 15.000,00 €     πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α. 

 

T Γ Υ Ν Ι Κ Γ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Γ  -  Σ Γ Υ Ν Ι Κ Α   Σ Ο Ι Υ Γ Ι Α 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  
 

Άνζνμ 1μ/Έκηοπα 

1 . 1 Έ κ η ο π μ « ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΓΡΟΤ» 

Έκηοπμ δύμ όρεςκ- Δείγμα 1 (Πανανηήμαημξ) 

Γηα  ιυγμοξ  ζοκημμίαξ ζηεκ  δηαηφπςζε    ημ  έκηοπμ  «ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΜΟ ΗΑΠΑΚΑΘΩΟΕΟ 
ΚΓΞΜΡ» ζα ακαθένεηαη, ζηε ζοκέπεηα ηεξ πανμφζαξ,  ςξ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ». 

Μ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ», ζα είκαη δηαζηάζεςκ 210  297 πηιημζηά.  Πμ πανηί ζημ μπμίμ ζα 

ηοπςζεί  πνέπεη  κα  είκαη  θαζανυ θαη πςνίξ  αιιμηχζεηξ.  Ζδηαίηενα  ζηεκ  γναμμή  μπηηθήξ 

ακάγκςζεξ δεκ ζα πνέπεη κα εμθακίδμκηαη ζηίγμαηα. Πνφπεξ δεκ πνέπεη κα εμθακίδμκηαη ζημ 

έκηοπμ. 

Οηεκ   πίζς υρε ημο «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» ζα οπάνπμοκ πιαίζηα θαη θείμεκα (π.π ακαγγειία 

βιαβχκ, θμηκςκηθά μεκφμαηα θιπ) υπςξ εμθακίδμκηαη ζημ δείγμα 1. Ε ηειηθή μμνθή ζα 

δηαηεζεί ζημκ Ακάδμπμ μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαη πνμ ηεξ ηειηθήξ εθηφπςζεξ. 

Οημ μένμξ ημο απμθυμμαημξ ημο «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» ζα πενηιαμβάκεηαη ημ δειηίμ ηςκ 

ΓΘ.ΠΑ  ΑΓ  «ΣΑΥΤΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΠΡΑΞΗ / ΜΓΣΑΒΙΒΑΗ Ο», με  ηεκ  μμνθή  πμο 

εμθακίδεηαη ζημ δείγμα 1 ημ μπμίμ ζα ηενεί ηηξ   ηζπφμοζεξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηςκ 
ΓΘ.ΠΑ ΑΓ. Μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηέζεθακ απυ ηα ΓΘ.ΠΑ ΑΓ θαη ίζποακ θαηά ηεκ 

εθηέιεζε ηεξ ηειεοηαίαξ ζφμβαζεξ με ηεκ ΔΓΡΑΗ είκαη μη ελήξ: 
 

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΓ ∆ΓΛΣΙΩΝ ΣΑΥΤΠΛΗΡΩΜΗ ΓΛ.ΣΑ ΑΓ 

1.  Βάνμξ : 100 + ή - 5% γναµµάνηα ζημ ηεηναγςκηθυ μέηνμ , μεηνμφμεκμ µε ηε μέζμδμ TAPPE 

T 410 - OS - 61. 

2.  Θεηυηεηα : Ακάγκςζε απυ 90 έςξ 210 μμκάδεξ , μεηνμφμεκε µε ηε μέζμδμ SHEFFIELD ή 

απυ 22,5 έςξ 85 μμκάδεξ ( SEC / 50 CO ) , μεηνμφμεκε µε ηεκ μέζμδμ GURLEY . Ιέζμδμξ 

ειέγπμο TAPPI I 497 - SM - 48. 

3. Νάπμξ : απυ 0,1 έςξ 0,114 πηιημζηά . Ιέζμδμξ ειέγπμο TAPPI T 411 - M - 44. 

4. Ακημπή ζε ζπίζηµμ : Γιάπηζηε 40 γναµµ. θαη πνμξ ηηξ δφμ θαηεοζφκζεηξ μεηνμφμεκε µε ηε 

μέζμδμ TAPPI T 414-TS -65 

5.  Οθιενυηεηα : Γιάπηζηε ζθιενυηεηα 100 μμκάδεξ ζηεκ θαηά µήθμξ δηάζηαζε μεηνμφμεκε µε 

ηε μέζμδμ GURLEY. 

6. Νμνχδεξ : (GURLEY ) 15 μμκάδεξ ( SEC /100 CC ) μεηνμφμεκμ µε ηε μέζμδμ TAPPI T 460 

- M – 49 



 

7.  Ακαθιαζηηθυηεηα : Ε µέζε ακαθιαζηηθυηεηα µηαξ επηθάκεηαξ 0,1 ηεηναγςκηθήξ ίκηζαξ υπη 

µηθνυηενε απυ 85% , υηακ ημ μλείδημ ημο μαγκεζίμο είκαη 100% , μεηνμφμεκε µε ηε μέζμδμ 
TAPPI T 452-OS -58. 

8. Αδηαθάκεηα : Γιάπηζηε 80% μεηνμφμεκε µε ηε μέζμδμ TAPPI T 425- M -60. 

9. Νενηεπυμεκμ ζε θμονέιηα απυ βαµβάθη : Ιέγηζημ 2,5% θαηά πνμηίμεζε 0% 

10.  Αθαζανζίεξ  :  10  ζημ  εθαημμμφνημ  ημ μέγηζημ.  Αθαζανζίεξ  μεγαιφηενεξ  απυ  0,12 

πηιημζηά (δηάµεηνμξ) δεκ είκαη δεθηέξ. Ιέζμδμξ ειέγπμο TAPPI T 437 - TS -63. 

11. Οηηιπκυηεηα : ∆εκ γίκεηαη δεθηυ πανηί µε επηθάιορε ή πμιφ ζηηιπκυ. 

12. Ζδηυηεηεξ επηθάκεηαξ : ∆εκ γίκεηαη δεθηυ πανηί ακζηζηάμεκμ ζε ιάδηα ή ιίπε. 

13. Φςζθμνηζµυξ: Ακεπηζφμεημξ 

14. νχµα : Θεοθυ. 
 

Μη  ηεπκηθέξ  πνμδηαγναθέξ  ηςκ  ΓΘ.ΠΑ. ΑΓ.  θαζχξ  θαη  ηειηθή  μμνθή  ημο  απμθυμμαημξ 

«ΣΑΥΤΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΠΡΑΞΗ / ΜΓΣΑΒΙΒΑΗ Ο», ζα δηαηεζμφκ ζημκ Ακάδμπμ μεηά 

ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαη πνμ ηεξ ηειηθήξ εθηφπςζεξ. 

Ε πμηυηεηα ημο πανηημφ ημο «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ», ε γναμμμγνάθεζε, ημ βάνμξ θαη ηα ιμηπά 

ζημηπεία πμο ζοκζέημοκ ημ έκηοπμ, κα ζομθςκμφκ με ημ δείγμα 1 ηεξ οπενεζίαξ, ημ μπμίμ 

απμηειεί ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ πανμφζαξ μειέηεξ. 
 

Οε θάζε    πενίπηςζε,   ε    ηειηθή    έγθνηζε,   ηεξ    μαθέηαξ    ημο    «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» 
(ζομπενηιαμβακμμέκμο  θαη  ημο  απμθυμμαημξ  «ΠΑΡΝΘΕΞΩΙΕ ΓΖΟΝΞΑΛΕ / 
ΙΓΠΑΒΖΒΑΟΕ Μ»),  ζα δμζεί  απυ ηεκ ΔΓΡΑΗ,  θαηυπηκ ζοκενγαζίαξ με ημκ Ακάδμπμ αιιά 
θαη ζφμθςκεξ γκχμεξ ηςκ ΓΘ.ΠΑ ΑΓ. 

Μ Ακάδμπμξ, γηα ηεκ ακςηένς ηειηθή έγθνηζε, οπμπνεμφηαη  πνμ ηεξ ηειηθήξ εθηφπςζεξ,  κα 

απμζηείιεη  δείγμα  εθαηυ  (100)  εθηοπςμέκςκ  δμθημίςκ    ζηεκ  ΔΓΡΑΗ,  πνμθεημέκμο  κα 

ειεγπζεί ε ζομθςκία με ηηξ απαηημφμεκεξ Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ . 
 

Ηάζε μειιμκηηθή αιιαγή ζηε γναμμμγνάθεζε, ημ βάνμξ θαη ηα ιμηπά ζημηπεία πμο ζοκζέημοκ 

ημκ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ», ζα πναγμαημπμηείηαη μυκμ μεηά απυ έγγναθε ζομθςκία θαη ηςκ δφμ 

μενχκ. 
 
1.2 «ΦΑΚΓΛΟ»- έκα πνώμα panton (μπιέ) 

Μ ΦΑΚΓΛΟ, ζα είκαη δηαζηάζεςκ 11  23 εθ. με δ ε λ ί  πανάζονμ απυ δηάθακε 

δειαηίκα θαη θιείζημμ ζπήμαημξ ηναπεδίμο, απυ πανηί ημοιάπηζημκ 90γν. θαη  ακάιμγα  

πνμζανμμζμέκμξ χζηε μ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ» κα εζςθιείεηαη ζε ηνία μένε πςνίξ πνμβιήμαηα. 

Γθηυξ  ηεκ  επςκομία  ηεξ  ΔΓΡΑΗ,    ζα  έπεη  ηοπςμέκμ  θείμεκμ  με  ηηξ  πηζακέξ  αηηίεξ 

επηζηνμθήξ υπςξ «άγκςζημξ», «ακεπανθήξ δ/κζε», «ζοκςκομία», «αδήηεημ», «απεβίςζε», 

«έθογε πςνίξ κα αθήζεη δ/κζε», «δ/κζε δοζακάγκςζηε», «απανάδεθημ». 

Μ  ΦΑΚΓΛΟ δεκ   ζα πνέπεη κα εμθακίδεη θειίδεξ ή άιια ειαηηχμαηα. Ε πμηυηεηα ημο 

πανηημφ, ε γναμμμγνάθεζε, ημ βάνμξ μη δηαζηάζεηξ θαη ηα ιμηπά ζημηπεία πμο ζοκζέημοκ ημκ 

ΦΑΚΓΛΟ, κα ζομθςκμφκ με ημ δείγμα 2 ηεξ οπενεζίαξ, ημ μπμίμ απμηειεί ακαπυζπαζημ μένμξ 

ηεξ πανμφζαξ. 

Οε θάζε πενίπηςζε, ε ηειηθή έγθνηζε  ηεξ μαθέηαξ ημο «ΦΑΚΓΛΟΤ» ζα δμζεί  απυ ηεκ 

ΔΓΡΑΗ. 

Μ Ακάδμπμξ, γηα ηεκ ακςηένς ηειηθή έγθνηζε, οπμπνεμφηαη-  πνμ ηεξ ηειηθήξ εθηφπςζεξ,  κα 

απμζηείιεη  δείγμα  πεκήκηα  (50)  εθηοπςμέκςκ  δμθημίςκ  ζηεκ  ΔΓΡΑΗ,  πνμθεημέκμο  κα 

ειεγπζεί ε ζομθςκία με ηηξ απαηημφμεκεξ Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ . 



 

1.3 ΒΑΡΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟΤ 

Πμ υνημ βάνμοξ έθαζημο ηαποδνμμηθμφ ακηηθεημέκμο ήημη έθαζημο ΦΑΗΓΘΜΡ με ημκ 

εζςθιεηυμεκμ «ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΜ»  δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ηα 50 γν. 
 

1.4 Όιεξ  μη  οπεφζοκεξ  δειχζεηξ  ημο  Κ.  1599/86    ζα  πνέπεη   επί πμηκή 

απμθιεηζμμύ κα οπμβιεζμφκ πνςηυηοπεξ, απυ ημκ κυμημμ εθπνυζςπμ ημο Ρπμρεθίμο. 

Δφκακηαη δε κα θένμοκ εμενμμεκία εκηυξ ηςκ ηειεοηαίςκ ηνηάκηα εμενμιμγηαθχκ εμενχκ πνμ 

ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη δεκ απαηηείηαη βεβαίςζε ημο 

γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ απυ ανμυδηα δημηθεηηθή ανπή ή ηα ΗΓΝ. 

1.5 Οημκ «Φάθειμ Πεπκηθχκ Οημηπείςκ Ννμζθμνάξ», ζα πνέπεη ηέιμξ μη Ρπμρήθημη κα 

ζομπενηιάβμοκ πέκηε (5) δείγμαηα  ΦΑΚΓΛΟΤ με ημκ εζςθιεηόμεκμ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ», πνμ 

ηςκ ζημηπείςκ ηφπςζήξ ημοξ, πνμθεημέκμο κα ειεγπζεί ε πμηυηεηα ημο πανηημφ, ημ βάνμξ, ημ 
μέγεζμξ θαη ζοκαθή παναθηενηζηηθά ηςκ εκ ιυγς εκηφπςκ. 

 

Ηάζε Ρπμρήθημξ δφκαηαη κα ζομπενηιάβεη ζημκ Φάθειμ Πεπκηθχκ Οημηπείςκ Ννμζθμνάξ 
μπμημδήπμηε επηπιέμκ ζημηπείμ ηεθμενηχκεη πιενέζηενα ηεκ Ννμζθμνά ημο. 

 
Καηά ημ ζηάδημ ηεξ Σεπκηθήξ Αλημιόγεζεξ,   γηα ηεκ πιενέζηενε αλημιόγεζε ηςκ 

πνμζθμνώκ ηςκ Τπμρεθίςκ, ε ανμόδηα Γπηηνμπή Αλημιόγεζεξ δύκαηαη κα δεηήζεη 

εγγνάθςξ από ημοξ Τπμρεθίμοξ, επελεγήζεηξ/ δηεοθνηκίζεηξ εθόζμκ αοηό θνηζεί 

απαναίηεημ. 
 
 
 
 
 

Ο Ρ Κ Π Α  Θ Ε Η Γ 

Ηηιθίξ 12/02/2015 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΞΖΑΚΠΑΦΡΘΘΖΔΜΡ 

ΓΘΓΜΚΜΞΑ 

ΡΝΑΘΘΕΘΜΟ Δ.Γ 

ΓΘΓΓΘΕΗΓ 

   Ηηιθίξ 12/02/2015 

     Μ Ννμσζηάμεκμξ Μηθμκμμηθήξ 

θαη Δημηθεηηθήξ Ρπενεζίαξ 
 
 
 

ΗΡΞΖΑΔΖΔΕΟ ΙΖΑΕΘ 

ΜΖΗΜΚΜΙΜΘΜΓΜΟ ΝΓ 

Θ Γ Ω Ξ Ε Θ Ε Η Γ 

Ηηιθίξ 12/02/2015 

Μ Γεκηθυξ 

Δηεοζοκηήξ 
 
 
 

ΑΒΞΑΙΖΔΕΟ ΕΘΖΑΟ 

ΕΙΖΗΜΟ ΙΕΑΚΖΗΜΟ



 

Δ Ε Υ Α Κ  
Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η  Η Υ Δ Ρ Ε Τ  Η  Α Π Ο Χ Ε Σ Ε Τ  Η  ΚΙΛΚΙ 

1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ, 61100 - ΑΦΜ 090133167 ΔOY ΚΙΛΚΙ 
ΣΗΛ: 23410 29330 – FAX: 23410 29320 – Email: info@deyak.gr 

 
 
 

 
ΣΙΣΛΟ ΓΡΓΟΤ               : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΓΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΓΛΓΣΗ         : 01/2015 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ           : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ         : 15.000,00 €     πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α. 

 

 
 
 

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

 
 
 

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

Λμγανηαζμώκ 

θαηακάιςζεξ 

κενμύ 

Μμκ. 
Μεην. 

Σημή 
Μμκ. -€- 

 
(πςνίξ 

Φ.Π.Α) 

οκμιηθή 
Δαπάκε 

-€- 

( πςνίξ 
Φ.Π.Α ) 

ΝΑΞΑΓΩΓΕ, ΓΗΠΡΝΩΟΕ, 
ΓΙΦΑΗΓΘΩΟΕ ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΩΚ 

ΡΔΞΓΡΟΕΟ 

 
 
 

150.000 

 
 
 

ηεμ. 

 
 
 

0,10 

 
 
 

15.000,00 

 

ΟΡΚΜΘΜ ΓΚΔΓΖΗΠΖΗΜΡ ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΡ 

 

15.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
Ο Ρ Κ Π Α  Θ Ε Η Γ 

Ηηιθίξ 12/02/2015 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΞΖΑΚΠΑΦΡΘΘΖΔΜΡ 

ΓΘΓΜΚΜΞΑ 

ΡΝΑΘΘΕΘΜΟ Δ.Γ 

ΓΘΓΓΘΕΗΓ 

   Ηηιθίξ 12/02/2015 

     Μ Ννμσζηάμεκμξ Μηθμκμμηθήξ 

θαη Δημηθεηηθήξ Ρπενεζίαξ 
 
 
 

ΗΡΞΖΑΔΖΔΕΟ ΙΖΑΕΘ 

ΜΖΗΜΚΜΙΜΘΜΓΜΟ ΝΓ 

Θ Γ Ω Ξ Ε Θ Ε Η Γ 

Ηηιθίξ 12/02/2015 

Μ Γεκηθυξ 

Δηεοζοκηήξ 
 
 
 

ΑΒΞΑΙΖΔΕΟ ΕΘΖΑΟ 

ΕΙΖΗΜΟ ΙΕΑΚΖΗΜΟ



 

Δ Ε Υ Α Κ  
Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η  Η Υ Δ Ρ Ε Τ  Η  Α Π Ο Χ Ε Σ Ε Τ  Η  ΚΙΛΚΙ 

1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ, 61100 - ΑΦΜ 090133167 ΔOY ΚΙΛΚΙ 
 
                                                   ΣΗΛ: 23410 29330 – FAX: 23410 29320 – Email: info@deyak.gr 

 
 

ΣΙΣΛΟ ΓΡΓΟΤ               : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΓΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΓΛΓΣΗ         : 01/2015 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ           : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ         : 15.000,00 €     πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α. 

 

ΓΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

 

 
 

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
Λμγανηαζμώκ 

θαηακάιςζεξ 

κενμύ 

Μμκ. 

Μεην. 

Σημή Μμκ. 

-€- 

 
(πςνίξ 

Φ.Π.Α) 

οκμιηθή 

Δαπάκε 

-€- 

( πςνίξ 

Φ.Π.Α ) 

ΝΑΞΑΓΩΓΕ, ΓΗΠΡΝΩΟΕ, 
ΓΙΦΑΗΓΘΩΟΕ ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΩΚ 

ΡΔΞΓΡΟΕΟ 

 

 

150.000 

 

 

ηεμ. 

  

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

 
 

Ακάιοζε Πνμζθενόμεκεξ Σημήξ Μμκάδαξ ακά Γνγαζία 
 

 

Γίδμξ Γνγαζίαξ 
Άληα Γνγαζίαξ 

(πςνίξ ΦΠΑ) 

Πμζμζηό 

ΦΠΑ (%) 

   

   

   

   

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ (με ΦΠΑ) 
  

 

 
 

…………………………………………………………… 

(Πυπμξ θαη εμενμμεκία) 

Ο Πνμζθένςκ 
 
 
 

(Μκμμαηεπχκομμ θαη ζθναγίδα οπμγναθυκηςκ) 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  
 

 

 

 

 



 

 


