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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ                              

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΓΝΖΠΞΜΝΕ 

Γμφνκεξ 19-4-2016 
Ανηζμυξ πνςη.6826 

 

ΝΓΞΖΘΕΝΠΖΗΕ ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ 

ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΡ ΔΖΓΘΚΜΡΟ ΑΚΜΖΗΠΜΡ ΔΕΙΜΟΖΜΡ 

ΙΓΖΜΔΜΠΖΗΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

  
Μ Δήμμξ ενζμκήζμο Κμμμφ Εναθιείμο, δηαθενφζζεη υηη εθηίζεηαη ζε Ειεθηνμκηθυ 

Δηεζκή Ακμηθηυ Δεμυζημ Ιεημδμηηθυ Δηαγςκηζμυ, με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ θαη με θνηηήνημ 

θαηαθφνςζεξ ηε παμειυηενε πνμζθμνά επί ημο δεμμπναημφμεκμο πμζμφ, γηα ηεκ ζφκαρε 

δεμυζηαξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ με ηίηιμ «Οίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & 

ημο Ιμοζηθμφ Οπμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2016-2017», 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο ΓΗΝΜΠΑ, ημο Ν.Δ. 60/2007 θαη ημο Δ.Η.Η. (Κ. 3463/2006).  

Οοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ: 393.907,50 € 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 23% θαη ζα βανφκεη ημκ πνμτπμιμγηζμυ ημο Δήμμο ενζμκήζμο 

γηα ηα μηθμκμμηθά έηε 2016 θαη 2017, γηα ηα μπμία έπμοκ δεζμεοζεί μη ζπεηηθέξ πηζηχζεηξ.  

Δηαηηζέμεκε πίζηςζε γηα ημ έημξ 2016 απυ έζμδα: 155.126,40 €  

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 23%. 

Δηαηηζέμεκε πίζηςζε γηα ημ έημξ 2017 απυ έζμδα: 238.781,10 €  

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 23%. 

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηελαπζεί ειεθηνμκηθά ζηε Δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο, ςξ ελήξ: 

 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ απμζημιήξ γηα 

δεμμζίεοζε ζηεκ επίζεμε εθεμενίδα 

ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Γ.Γ.Γ.Γ) 

 

20/04/2016 

Εμενμμεκία ακάνηεζεξ ζηε 

Δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr ημο 

Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.:  

 

20/04/2016 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ έκανλεξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνχκ 

27/05/2016, απυ χνα 08.00. 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ιήλεξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνχκ 

03/06/2016, έςξ θαη χνα 17.00 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
koutoulas
ακρ. αντιγρ.
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ΝΞΜΘΓΟΙΖΑ γηα οπμβμιή 

δηεοθνηκίζεςκ επί ηςκ υνςκ ηεξ 

Δηαθήνολεξ 

 

Έλη (6) ημοιάπηζημκ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ 

εμενμμεκία πμο έπεη μνηζηεί γηα ηεκ 

οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ειεθηνμκηθήξ 

απμζθνάγηζεξ πνμζθμνχκ 

10/06/2016  

 

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα 

οπμβμιήξ πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα. 

Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο 

ζοζηήμαημξ βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζηεκ παν. 3  ημο άνζνμο 6 ημο Κ. 4155/13 θαη ημ άνζνμ 6 ηεξ ΡΑ Ν1-2390/2013 

«Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)». 

Οημ δηαγςκηζμυ μπμνμφκ κα ιάβμοκ μένμξ ακαγκςνηζμέκα θοζηθά θαη κμμηθά πνυζςπα 

εμεδαπά ή αιιμδαπά, ζοκεηαηνηζμμί θαη εκχζεηξ, θμηκμπναλίεξ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή 

πνμζθμνά, με ηδία πανμοζία ή με ελμοζημδμηεμέκμ εθπνυζςπμ, πμο αζθμφκ ημ επάγγειμα ηεξ 

πενηγναθυμεκεξ πνμμήζεηαξ θαη απμδεδεηγμέκα ιεηημονγμφκ κυμημα, δηαζέημοκ ημκ απαηημφμεκμ 

ελμπιηζμυ αιιά θαη ηεκ ηεπκμγκςζία γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ.  

Μη ακςηένς απαηηείηαη κα δηαζέημοκ ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμφμεκε απυ 

πηζημπμηεμέκε ανπή πανμπήξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ θαη κα εγγναθμφκ ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα 

(Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο. – Δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr) αθμιμοζχκηαξ ηε ζπεηηθή 

δηαδηθαζία εγγναθήξ. 

 

Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ μνίδεηαη ζημ πμζυ ηςκ 3.202,50 € (ήημη 1% επί ημο πμζμφ 
ημο πνμτπμιμγηζμμφ πνμ ΦΝΑ) θαη βεβαηχκεηαη με ηεκ πνμζθυμηζε ηζυπμζμο γναμμαηίμο ημο 

Π.Ν.Δ. ή εγγοεηηθή επηζημιή ακαγκςνηζμέκεξ Πνάπεδαξ ή βεβαίςζε ημο Π.Ν.Δ. γηα 

παναθαηάζεζε ζ’ αοηυκ πμο επηζομεί κα ιάβεη μένμξ ζημ δηαγςκηζμυ ή άιιμο πμο εκενγεί γηα 

ιμγανηαζμυ ημο, ή μμμιμγηχκ δεμμζίμο, ηνάπεδαξ ή μνγακηζμμφ θμηκήξ ςθέιεηαξ, πμο 

ακαγκςνίδμκηαη γηα εγγομδμζίεξ. 

Γπίζεξ, ημ ζφκμιμ ηςκ ηεοπχκ ημο δηαγςκηζμμφ ζα βνίζθμκηαη ακανηεμέκα ζημ 

www.hersonisos.gr, υπμο πανέπεηαη ειεφζενε, άμεζε θαη πιήνεξ πνυζβαζε. Ε Ννμθήνολε ημο 

δηαγςκηζμμφ ζα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο ενζμκήζμο,  ζηεκ ειεθηνμκηθή 

δηεφζοκζε www.hersonisos.gr θαη ζηεκ δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

Θεπημμένεηεξ ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηςκ ηεοπχκ ημο δηαγςκηζμμφ δίκμκηαη απυ 

ηεκ ανμυδηα οπενεζία ημο Δήμμο, ήημη απυ ημ Γναθείμ Ννμμεζεηχκ ζημ Δεμμηηθυ θαηάζηεμα 

ημο Δήμμο ενζμκήζμο, Γμφνκεξ (Ννχεκ Αμενηθάκηθε Βάζε Γμονκχκ) Π.Η. 70014 θαη μη 

εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα εκεμενχκμκηαη ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ. Ανμυδημξ 

οπάιιειμξ: Ηαιαζάθεξ Ηςκζηακηίκμξ 2813404635, FAX : 2813404608 

Ε δηαθήνολε ζα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ Γ.Γ θαη πενίιερε αοηήξ ζημ 

Φ.Γ.Η./Πεφπμξ Δ.Δ.Ο θαη ζημκ Πφπμ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3548/07 ζε ζοκδοαζμυ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hersonisos.gr/
http://www.hersonisos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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με ηηξ δηαηάλεηξ ημο με ηηξ δηαηάλεηξ ημο ΓΗΝΜΠΑ θαη ημο Ν.Δ. 60/2007. Πα έλμδα 

δεμμζίεοζεξ ζα βανφκμοκ ημκ ακάδμπμ. 

Εμενμμεκία απμζημιήξ ηεξ δηαθήνολεξ ζηεκ Ρπενεζία Γπηζήμςκ Γθδυζεςκ ηεξ 

Γονςπασθήξ Έκςζεξ: 20/04/2016.  

 

   

  

Ο Aνηιδήμαρτος 

 Οικονομικών σπηρεζιών 

 

 

Εμμανοσήλ Πλεσράκης   

 

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ  ΠΡΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Δθνικό Σςπογπαθείο Σεύσορ διακηπύξεων Γημοζίων ςμβάζεων ηηρ 

Δθημεπίδαρ ηηρ Κςβεπνήζεωρ. 

2. Δθημεπίδερ Αθηνών – Θεζζαλονίκηρ 

 Οικονομική Ππομηθειών 

 Πανελλήνια 

3. Δθημεπίδερ Νομού Ηπακλείος 

 Νέα Κπήηη   (ημεπήζια) 

 Παηπίδα        (ημεπήζια) 

 Ανηίλαλορ ηηρ Μεζαπάρ 

  

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Σμήμα Ππομηθειών ηος Γήμος 

2. Φ.Β3 
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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ                               Γμφνκεξ 19-4-2016 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ                                           Ανηζμυξ πνςη:  6826 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΓΝΖΠΞΜΝΕ 
ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ 

ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΡ ΔΖΓΘΚΜΡΟ ΑΚΜΖΗΠΜΡ ΔΕΙΜΟΖΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

ΓΖΑ ΠΕΚ ΑΚΑΔΓΖΛΕ ΑΚΑΔΜΜΡ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ 

«ΟΖΠΖΟΕ ΠΩΚ ΙΑΘΕΠΩΚ ΠΜΡ ΗΑΘΘΖΠΓΚΖΗΜΡ & ΙΜΡΟΖΗΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ 

Κ. ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ, ΓΖΑ ΠΕ ΟΜΘΖΗΕ ΝΓΞΖΜΔΜ 2016-2017» 

 

Μ ΔΕΙΑΞΜΟ ΔΕΙΜΡ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Έπμκηαξ οπυρε:  
1. Πμ Ν.Δ. 60/2007(ΦΓΗ 64Α΄) «Ννμζανμμγή ηεξ Γιιεκηθήξ Κμμμζεζίαξ ηεξ δηαηάλεηξ 

ηεξ Μδεγίαξ 2004/18/ΓΗ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 31εξ 

Ιανηίμο 2004 «Νενί ζοκημκηζμμφ ηςκ δηαδηθαζηχκ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ 

ένγςκ, πνμμεζεηχκ θαη οπενεζηχκ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ Μδεγία 2005/51/ΓΗ 

ηεξ Γπηηνμπήξ θαη ηεκ μδεγία 2005/75ΓΗ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο 

Οομβμοιίμο ηεξ 16εξ Κμεμβνίμο 2005  

2. Πεκ Απυθαζε ημο Ρπμονγμφ Γζςηενηθχκ 11389/8.3.1993 «Γκηαίμξ Ηακμκηζμυξ 

Ννμμεζεηχκ Μνγακηζμχκ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ» 

3. Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 2286/1995 «Ννμμήζεηεξ ημο δεμμζίμο ημμέα θαη νοζμίζεηξ 

ζοκαθχκ ζεμάηςκ» 

4. Πμκ Κ. 3463/2006 (ΦΓΗ Α' 114), «Ηχδηθαξ Δήµςκ θαη Ημηκμηήηςκ».  

5. Πμκ Κ. 3852/2010 «Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ 

Δημίθεζεξ-Ννυγναµµα Ηαιιηθνάηεξ»  

6. Πμκ Κ. 3886/2010 (ΦΓΗ 173/Α΄/30-09-2010) «Δηθαζηηθή πνμζηαζία θαηά ηε ζφκαρε 

δεµμζίςκ ζοµβάζεςκ - Γκανµυκηζε ηεξ ειιεκηθήξ κμµμζεζίαξ µε ηεκ Μδεγία 

89/665/ΓΜΗ ημο Οοµβμοιίμο ηεξ 21εξ Ζμοκίμο 1989 (L 395) θαη ηεκ Μδεγία 

92/13/ΓΜΗ ημο Οοµβμοιίμο ηεξ 25εξ Φεβνμοανίμο 1992 (L 76), υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ 

µε ηεκ Μδεγία 2007/66/ΓΗ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οοµβμοιίμο ηεξ 11εξ 
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Δεθεµβνίμο 2007 (L 335)», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε µε ημκ Κ. 4055/12 (ΦΓΗ Α΄ 51/12-

3-2012) θαη ηζπφεη.  

7. Πμ Κ. 2741/99, άνζνμ 8, πεν. 6β ("Γκηαίμξ Φμνέαξ Γιέγπμο Πνμθίµςκ άιιεξ νοζµίζεηξ 

ζεµάηςκ ανµμδηυηεηαξ ημο Ρπμονγείμο Ακάπηολεξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ").  

8. Πμκ Κ. 3548/2007(ΦΓΗ Α'68/20.3.2007) «Ηαηαπχνεζε δεµμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ 

ημο Δεµμζίμο ζημ κμµανπηαθυ θαη ημπηθυ Πφπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».  

9. Μη δηαηάλεηξ ημο Κ. 3861/2010 (ΦΓΗ 112/Α'/13-07-2010) «Γκίζποζε δηαθάκεηαξ µε ηεκ 

οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυµςκ θαη πνάλεςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη 

αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ «Ννυγναµµα Δηαφγεηα».  

10. Πμκ Κ. 4152/2013 (Ννμζανµμγή ηεξ Γιιεκηθήξ Κμµμζεζίαξ ζηεκ Μδεγία 2011/7 ηεξ 

16εξ Φεβνμοανίμο 2011 γηα ηεκ θαηαπμιέµεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςµχκ ζηηξ 

εµπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ) ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπαναγνάθμο Δ5 ηεξ παν. Δ.  

11. Πεκ παν. 2 ημο άνζνμο 69 ημο Κ. 4257/14 (ΦΓΗ 93/14-4-2014 ηεφπμξ Α'), ζφµθςκα 

µε ηεκ μπμία, πνμζηίζεηαη εδάθημ 18 ζηεκ παν. 4 ημο άνζνμο 94 ημο Κ. 3852/2010 

(Α'87), µε ημ μπμίμ επακαθένεηαη ζημοξ δήµμοξ, ακαδνμµηθά απυ 1.7.2013, ε 

ανµμδηυηεηα ηεξ ζίηηζεξ ηςκ µαζεηχκ µμοζηθχκ θαη θαιιηηεπκηθχκ ζπμιείςκ, πμο είπε 

θαηανγεζεί µε ημ άνζνμ υγδμμ ημο Κ. 4089/12 (ΦΓΗ 206/26.10.2012 ηεφπμξ Α').  

12. Πμκ Ηακμκηζμυ Γ.Γ. 1336/2013 ηεξ Γπηηνμπήξ ηεξ 13εξ/12/2013 

13. Πεκ Ν1/358/27-1-1999 Ρπ. Απυθαζε ςξ ηζπφεη πενί ελαηνέζεςξ απυ ημ Γ.Ν.Ν. 

πνμμεζεηχκ πμο πναγμαημπμημφκηαη με ηεκ ακάδεηλε πνμμεζεοηχκ – πμνεγεηχκ ζε 

ζοκδοαζμυ με ηεκ Ν1/1280/31-7-2012 ακηίζημηπε.  

14. Πμ άνζνμ 48 ημο Κ. 4111/2013 (ΦΓΗ 18α/25-1-2013) με ημ μπμίμ θονχζεθε ημ άνζνμ 4 

ηεξ Ννάλεξ Κμμμζεηηθμφ Νενηεπμμέκμο (Ν.Κ.Ν.) ηεξ 12εξ/12/2012 (Φ.Γ.Η. 

240/Α/12-12-12) 

15. Πμκ Κ. 2362/1995(Φ.Γ.Η 247 η. Α΄/27-11-1995) «Νενί Δεµυζημο Θμγηζηηθμφ , ειέγπμο 

ηςκ δαπακχκ ημο Ηνάημοξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε µε ημκ Κ. 

3871/2010 (ΦΓΗ 141/Α/17-8-2010) «Δεµμζημκμµηθή δηαπείνηζε θαη εοζφκε» θαη ηζπφεη.  

16. Πμ Ν.Δ. 113/2010( ΦΓΗ 194/Α/2010 ) «Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ηεξ Δηαηάθηεξ»  

17. Πμκ Κ. 4155/2013 «Γζκηθυ Οφζηεμα Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ θαη άιιεξ 

δηαηάλεηξ» 

18. Πεκ Ρ.Α. Ν1/2390/2013(ΦΓΗ 2677/Β) «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ 

ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ 

(Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)» 

19. Πεκ με ανηζμ. πνςη. Ν1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΖΗΠΦ-ΝΣ5) εγθφθιημ με ζέμα 

«Γκεμένςζε γηα ημ Γζκηθυ Οφζηεμα Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΓΟΕΔΕΟ)» 

20. Πμ άνζνμ 157 ημο Κ. 4281/2014 «Ιέηνα ζηήνηλεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ ειιεκηθήξ 

μηθμκμμίαξ, μνγακςηηθά ζέμαηα Ρπμονγείμο Μηθμκμμηθχκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» 

21. Πεκ παν. 15 ημο ανζν. 6 ημο Κ. 4071/11-4-2012 ( ΦΓΗ 85Α) 

22. ημ Κ. 4250/2014 «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ-Ηαηανγήζεηξ, Οογπςκεφζεηξ Κμµηθχκ 

Ννμζχπςκ θαη Ρπενεζηχκ ημο Δεµμζίμο Πμµέα-Πνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο Ν.Δ. 

318/1992 (Α'161) θαη ιμηπέξ νοζµίζεηξ.  
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23. ημκ Κ. 4205/2013 ( ΦΓΗ 242/Α/6-11-2013) «Ειεθηνμκηθή Γπηηήνεζε οπυδηθςκ …θαη 

άιιεξ δηαηάλεηξ», ( ανζν. 9 παν.4β) 

24. Πεκ αν. Γ2/3732/20-09-1988 Η.Ρ.Α. ηςκ Ρπμονγχκ ΓΝΘ, ΓΟ &ΜΖΗ (ΦΓΗ 767/88 

ηΒ΄) «Δςνεάκ ζίηηζε Ιαζεηχκ Ηαιιηηεπκηθχκ & Ιμοζηθχκ Γομκαζίςκ». 

25. Πμ οπ΄ αν. 27130/10-10-2014 έγγναθμ ημο Ρπ. Γζ. πενί θάιορεξ ηεξ δαπάκεξ ζίηηζεξ 

μαζεηχκ μμοζηθχκ θαη θαιιηηεπκηθχκ ζπμιείςκ 

26. Πμ ανηζμ πνςη: 1133/15-5-2016 έγγναθμ ημο Ιμοζηθμφ Οπμιείμο Εναθιείμο 

27.  Πμ ανηζμ πνςη: 10468 / 11-5-2015 έγγναθμ ηεξ Δηεφζοκζεξ Δ/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

Εναθιείμο 

28. Πμ ανηζμ πνςη: 1662/11-6-2015 έγγναθμ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ Οπμιείμο Εναθιείμο 

29. Πμ ανηζμ πνςη: 1133/15-5-2015 έγγναθμ ημο Ιμοζηθμφ Οπμιείμο Εναθιείμο 

30. Πεκ με ανηζμυ: 4/2016 Ιειέηε, πνμτπμιμγηζμμφ 393.907,50 €, με ηίηιμ «Οίηηζε 

μαζεηχκ Ηαιιηηεπκηθμφ θαη Ιμοζηθμφ ζπμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή 

πενίμδμ 2016-2017» 

31. Πμκ θςδηθυ ανηζμυ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο Δήμμο έημοξ 2016 Η.Α. 70.6481.0002 με 

ηίηιμ «Οίηηζε μαζεηχκ Ηαιιηηεπκηθμφ θαη Ιμοζηθμφ ζπμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηε 

ζπμιηθή πενίμδμ 2016 – 2017». 

32. Πεκ με ανηζμυ 115/2016 Απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο ζπεηηθά με ηεκ έγθνηζε 

θαη ημκ ηνυπμ εθηέιεζεξ ηεξ παναπάκς πνμμήζεηαξ 

33. Πεκ με ανηζμυ 255/30-03-2016 Ννυηαζε Ακάιερεξ Ρπμπνέςζεξ ηεξ Μηθμκμμηθήξ 

Ρπενεζίαξ ημο Δήμμο. 

34. Πμ εγθεθνημέκμ πνςημγεκέξ αίηεμα γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ μπμίμ 

θαηαπςνήζεθε ζημ Ειεθηνμκηθυ Ιεηνχμ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ  ιαμβάκμκηαξ  ΑΔΑΙ 

16REQ004123004. 

35. Πεκ 138/2016 απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ με ηεκ μπμία θαζμνίζζεθακ μη υνμη 

ημο δηαγςκηζμμφ εγθνίζεθακ μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη έγηκε ε ζφκηαλε ηςκ υνςκ γηα 

ηεκ δηεκένγεηα ημο ειεθηνμκηθμφ δηεζκή δηαγςκηζμμφ με ηίηιμ «Οίηηζε μαζεηχκ 

Ηαιιηηεπκηθμφ θαη Ιμοζηθμφ ζπμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2016 – 

2017». 

 

δηαθενφζζεη υηη εθηίζεηαη ζε ειεθηνμκηθυ δηεζκή ακμηθηυ δεμυζημ μεημδμηηθυ 

δηαγςκηζμυ με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ θαη με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ 

παμειυηενε πνμζθμνά γηα ηεκ πνμμήζεηα έημημμο θαγεημφ γηα ημοξ 610 μαζεηέξ 

ημο Ηαιιηηεπκηθμφ θαη ημο Ιμοζηθμφ ζπμιείμο Νομού Ηρακλείου γηα ηεκ εθηέιεζε 

ηεξ πνμμήζεηαξ «Οίηηζε μαζεηχκ Ηαιιηηεπκηθμφ θαη Ιμοζηθμφ ζπμιείμο Κ. 

Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2016 – 2017». 

  

Άνζνμ 1μ 
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Οομβαηηθά ηεφπε 

 Πα ζημηπεία ηεξ ζφμβαζεξ πμο ζα πνμζανηεζμφκ ζε αοηή θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη:  

1. Ε δηαθήνολε ημο δηαγςκηζμμφ 

2. H 4 / 2016 Ιειέηε ηεξ Δ/κζεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ 

3. Μη εγθεθνημέκεξ Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ ηεξ μειέηεξ 

4. Ε πνμζθμνά ημο ακαδυπμο 

  

Άνζνμ 2μ 

Ννμτπμιμγηζμυξ 

Πμ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ ακαθένεηαη ζηεκ με ανηζμυ: 4/2016 Ιειέηε, πνμτπμιμγηζμμφ 

393.907,50 €, με ηίηιμ «Οίηηζε μαζεηχκ Ηαιιηηεπκηθμφ θαη Ιμοζηθμφ ζπμιείμο Κ. Εναθιείμο 

γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2016-2017». Οοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ: 

393.907,50 € ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 23%, ζα πνεμαημδμηεζεί απυ έζμδα θαη ζα βανφκεη 

ημκ πνμτπμιμγηζμυ ημο Δήμμο ενζμκήζμο γηα ημ μηθμκμμηθυ έημξ 2016 θαη 2017, γηα ημκ μπμίμ 

έπμοκ δεζμεοζεί μη ζπεηηθέξ πηζηχζεηξ. CPV: 55320000-9 

Δηαηηζέμεκε πίζηςζε γηα ημ έημξ 2016 απυ έζμδα: 155.126,40 €  

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 23%. 

Δηαηηζέμεκε πίζηςζε γηα ημ έημξ 2017 απυ έζμδα: 238.781,10 €  

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 23%. 

Άνζνμ 3μ 

Ακαζέημοζα Ανπή  

Οημηπεία ακαζέημοζαξ ανπήξ θμνέα οιμπμίεζεξ 

ΓΝΩΚΡΙΖΑ: ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Α.Φ.Ι.:     997579272 Δ.Μ.Ρ. Εναθιείμο   

ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ: Ννχεκ Αμενηθάκηθε βάζε Γμονκχκ, Γμφνκεξ Εναθιείμο Ηνήηεξ 

ΠΕΘ. ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ: 2813404635 

ΦΑΛ: 2813404608 

e-mail:dimos@hersonisos.gr, k.kalathakis@hersonisos.gr, promi8ies@hersonisos.gr 

 

Άνζνμ4μ 

Πνυπμξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμεζείαξ 

Ε εθηέιεζε ηεξ πνμμεζείαξ αοηήξ ζα πναγμαημπμηεζεί με δηεζκή ακμηθηυ ειεθηνμκηθυ δεμυζημ 

μεημδμηηθυ δηαγςκηζμυ με ημοξ νμοξ πμο θαζμνίζηεθακ απυ ηεκ Μηθμκμμηθή επηηνμπή ημο 

Δήμμο Χερσομήσου. 

Μ δηαγςκηζμυξ ζα πναγμαημπμηεζεί με πνήζε ηεξ πιαηθυνμαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ 

Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΓΟΕΔΕΟ) μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ 

www.promitheus.gov.gr ημο ζοζηήμαημξ 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ 

πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα 

πμο μνίδεη ε πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ, ζφμθςκα με ηα 

mailto:dimos@hersonisos.gr
mailto:k.kalathakis@hersonisos.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ακαθενυμεκα ζημ Κ. 4155/13 (ΦΓΗ/Α/29-5-2013), ζημ άνζνμ 11 ηεξ  Ρ.Α. Ν1/2390/2013 

(ΦΓΗ/Β/2677/21-10-2013) «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ 

Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)», ζημ Ν.Δ. 60/07. 

 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ απμζημιήξ γηα 

δεμμζίεοζε ζηεκ επίζεμε εθεμενίδα 

ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Γ.Γ.Γ.Γ) 

 

20/04/2016 

Εμενμμεκία ακάνηεζεξ ζηε 

Δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr ημο 

Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.:  

 

20/04/2016 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ έκανλεξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνχκ 

27/05/2016, απυ χνα 08.00. 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ιήλεξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνχκ 

03/06/2016, έςξ θαη χνα 17.00 

ΝΞΜΘΓΟΙΖΑ γηα οπμβμιή 

δηεοθνηκίζεςκ επί ηςκ υνςκ ηεξ 

Δηαθήνολεξ 

 

Έλη (6) ημοιάπηζημκ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ 

εμενμμεκία πμο έπεη μνηζηεί γηα ηεκ 

οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ειεθηνμκηθήξ 

απμζθνάγηζεξ πνμζθμνχκ 

10/06/2016  

 

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα 

οπμβμιήξ πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα. Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε 

ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο ζοζηήμαημξ βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με 

οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν. 3 ημο άνζνμο 6 ημο Κ.4155/13 

θαη ημ άνζνμ 6 ηεξ ΡΑ Ν1-2390/2013 «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ 

ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)».  

 

Άνζνμ 5μ 

1. Ννμτπμζέζεηξ γηα ηε δοκαηυηεηα ζομμεημπήξ ζημκ ειεθηνμκηθυ δηαγςκηζμυ. 

 

Γηα ηεκ ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ μη εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα 

δηαζέημοκ ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμφμεκε απυ πηζημπμηεμέκε ανπή πανμπήξ ρεθηαθήξ 

οπμγναθήξ θαη κα εγγναθμφκ  ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. - Δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr) αθμιμοζχκηαξ ηεκ θαηςηένς δηαδηθαζία εγγναθήξ   

 

1.1 Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ,  αηημφκηαη, μέζς ηεξ ηζημζειίδαξ ζοζηήμαημξ θαη απυ ημκ ζφκδεζμμ 

«Γγγναθείηε ςξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ», ηεκ εγγναθή ημοξ ζε αοηυ (πανέπμκηαξ ηηξ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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απαναίηεηεξ πιενμθμνίεξ θαη απμδεπυμεκμη ημοξ υνμοξ πνήζεξ ημο) ηαοημπμημφμεκμη ςξ 

ελήξ: 

 

 ζμη απυ ημοξ ακςηένς δηαζέημοκ ειιεκηθυ Ανηζμυ Φμνμιμγηθμφ Ιεηνχμο (ΑΦΙ) 

ηαοημπμημφκηαη με πνήζε ηςκ δηαπηζηεοηενίςκ (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) πμο 

αοημί θαηέπμοκ απυ ημ ζφζηεμα TAXISNet ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Νιενμθμνηαθχκ 

Οοζηεμάηςκ. Γθυζμκ γίκεη ε ηαοημπμίεζε, εγθνίκεηαη ε εγγναθή ημο πνήζηε απυ ημ Πμήμα 

Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οημηπείςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ Νμιηηηθήξ Ννμμεζεηχκ ηεξ Γεκηθήξ 

Δηεφζοκζεξ Ηναηηθχκ Ννμμεζεηχκ.  

 

 Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ – πνήζηεξ ηςκ θναηχκ μειχκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ μη μπμίμη 

δεκ δηαζέημοκ ειιεκηθυ Ανηζμυ Φμνμιμγηθμφ Ιεηνχμο (ΑΦΙ) αηημφκηαη ηεκ εγγναθή ημοξ 

ζομπιενχκμκηαξ ημκ ανηζμυ ηαοηυηεηαξ ΦΝΑ (VAT Ζdentification Number) θαη 

ηαοημπμημφκηαη με πνήζε ηςκ δηαπηζηεοηενίςκ πμο θαηέπμοκ απυ ημ ακηίζημηπμ ζφζηεμα. 

Γθυζμκ γίκεη ε ηαοημπμίεζε, εγθνίκεηαη ε εγγναθή ημο πνήζηε απυ ημ Πμήμα 

Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οημηπείςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ Νμιηηηθήξ Ννμμεζεηχκ ηεξ Γεκηθήξ 

Δηεφζοκζεξ Ηναηηθχκ Ννμμεζεηχκ.  

 

 Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ – πνήζηεξ ηνίηςκ πςνχκ αηημφκηαη ηεκ εγγναθή ημοξ θαη 

ηαοημπμημφκηαη απυ ηε ΓΓΓ απμζηέιιμκηαξ: 

-  είηε οπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε με επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ ειιεκηθή. 

-  είηε έκμνθε βεβαίςζε ή πηζημπμηεηηθυ ζε μμνθή ανπείμο .pdf με επίζεμε μεηάθναζε 

ζηεκ ειιεκηθή, υπςξ αοηά πνμζδημνίδμκηαη ζημ Νανάνηεμα IX Α γηα ηηξ δεμυζηεξ 

ζομβάζεηξ ένγςκ, ζημ Νανάνηεμα IX Β γηα ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ πνμμεζεηχκ θαη ζημ 

Νανάνηεμα IX Γ γηα ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ οπενεζηχκ ημο π.δ. 60/2007, θαη ζφμθςκα 

με ημοξ πνμβιεπυμεκμοξ υνμοξ ζημ θνάημξ μέιμξ εγθαηάζηαζεξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, 

ζηα μπμία  κα δειχκεηαη / απμδεηθκφεηαη ε εγγναθή ημο ζε επαγγειμαηηθυ ή εμπμνηθυ 

μεηνχμ, πνμζθμμηδυμεκα εκηυξ ηνηχκ (3) ενγαζίμςκ εμενχκ θαη ζε έκηοπε μμνθή 

(πνςηυηοπμ ή αθνηβέξ ακηίγναθμ) ζηεκ ανμυδηα οπενεζία. 

 

Πμ αίηεμα εγγναθήξ οπμβάιιεηαη απυ υιμοξ ημοξ οπμρήθημοξ πνήζηεξ ειεθηνμκηθά μέζς 

ημο Οοζηήμαημξ. 

 

1.2 Μ οπμρήθημξ πνήζηεξ εκεμενχκεηαη απυ ημ Οφζηεμα ή μέζς ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο 

ζπεηηθά με ηεκ ελέιηλε ημο αηηήμαημξ εγγναθήξ ημο. Γθυζμκ ημ αίηεμα εγγναθήξ εγθνηζεί, μ 

οπμρήθημξ πνήζηεξ ιαμβάκεη ζφκδεζμμ εκενγμπμίεζεξ ιμγανηαζμμφ ςξ πηζημπμηεμέκμξ 

πνήζηεξ θαη πνμβαίκεη ζηεκ εκενγμπμίεζε ημο ιμγανηαζμμφ ημο. 
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1.3. Εφόςον οι ενδιαφερόμενοι ζητόςουν εμπρόθεςμα ϋγγραφα και 
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςυγκεκριμϋνη προμόθεια, αυτϋσ 
παρϋχονται ϋξι (6) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν από την ημερομηνύα που ϋχει οριςθεύ 
για την υποβολό των προςφορών.  

1.4. Οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ αποςτϋλλονται το αργότερο τϋςςερισ (4) 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ μετϊ τη λόψη τησ ςχετικόσ αύτηςησ. Όταν επεύγοντεσ λόγοι 
καθιςτούν την προθεςμύα αυτό ανεφϊρμοςτη, τότε μπορεύ να οριςθεύ ςε τϋςςερισ 
(4) ημϋρεσ, πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. 

Τα αιτόματα υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμού μϋςω 

τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Άνζνμ 6μ 

Οομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ – δηεοθνηκίζεηξ επί ηςκ εγγνάθςκ ημο δηαγςκηζμμφ 

(δηαθήνολε) 

 

Νένακ ηςκ άιιςκ ζημηπείςκ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηε δηαθήνολε γηα ημ ζέμα αοηυ (π.π. 

πνμζεζμίεξ θιπ), πνέπεη κα ακαθενζμφκ θαη ηα ελήξ: 

Πα ζπεηηθά αηηήμαηα οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά ζημ δηθηοαθυ ηυπμ ημο δηαγςκηζμμφ μέζς ηεξ 

Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. Αηηήμαηα πανμπήξ 

ζομπιενςμαηηθχκ πιενμθμνηχκ – δηεοθνηκίζεςκ οπμβάιιμκηαη απυ εγγεγναμμέκμοξ ζημ 

ζφζηεμα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, δειαδή δηαζέημοκ ζπεηηθά δηαπηζηεοηήνηα πμο ημοξ έπμοκ 

πμνεγεζεί (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) θαη απαναίηεηα ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ με ημ 

θείμεκμ ηςκ ενςηεμάηςκ είκαη ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ. 

 

 

Άνζνμ 7μ 

Νενηεπυμεκμ πνμζθμνχκ 

Πα πενηεπυμεκα ημο ειεθηνμκηθμφ θαθέιμο ηεξ πνμζθμνάξ μνίδμκηαη ςξ ελήξ:  

(α) έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ - Πεπκηθή πνμζθμνά» θαη  

(β) έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

 

*(οπμ)θάθειμξ: θαηεγμνία επηζοκαπηυμεκςκ ανπείςκ ζημ ζφζηεμα 

 

Άνζνμ 8μ 

ΔΓΗΠΜΖ ΟΠΜΚ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜ – Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ 

Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ έπμοκ: 

α) ηα θοζηθά θαη κμμηθά πνυζςπα 

β) εκχζεηξ πνμμεζεοηχκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά 

γ) ζοκεηαηνηζμμί  

δ) θμηκμπναλίεξ πνμμεζεοηχκ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Μη εκχζεηξ θαη μη θμηκμπναλίεξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα ιαμβάκμοκ μνηζμέκε κμμηθή μμνθή 

πνμθεημέκμο κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά.  

  

Μη πνμζθένμκηεξ οπμβάιμοκ ειεθηνμκηθά μαδί με ηεκ πνμζθμνά ημοξ, εγθαίνςξ θαη 

πνμζεθυκηςξ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά, ζε μμνθή ανπείμο .pdf ζφμθςκα 

με ημ κ. 4155/13(ΦΓΗ/Α/29-5-2013) θαη ημ άνζνμ 11 ηεξ ΡΑ Ν1/2390/13 «Πεπκηθέξ 

ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ 

Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)», υπςξ ακαιοηηθά πενηγνάθμκηαη θαηςηένς: 

  

Πα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ είκαη ηα ελήξ: 

 

Α) Γηα ημοξ έιιεκεξ πμιίηεξ: 

 Γγγοεηηθή επηζημιή ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 17 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 

 Νηζημπμηεηηθυ ημο μηθείμο επημειεηενίμο υπμο ζα θαίκεηαη ε εγγναθή ημοξ ζε αοηυ θαη 

ημ εηδηθυ είδμξ ηςκ ενγαζηχκ ημοξ, ημ μπμίμ εάκ δεκ ζοκάδεη με ημ είδμξ ηςκ οπυ 

πνμμήζεηα εηδχκ ζα μδεγεί ζε απμθιεηζμυ ημο ζομμεηέπμκημξ. 

 Νηζημπμηεηηθυ ηεξ ανμυδηαξ θαηά πενίπηςζε ανπήξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη πςξ 

είκαη εκήμενμη πνμξ ηηξ οπμπνεχζεηξ ημοξ πμο αθμνμφκ εηζθμνέξ Ημηκςκηθήξ 

Αζθάιηζεξ (θφνηαξ) θαηά ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. Πμ 

πηζημπμηεηηθυ αθμνά υια ηα ηαμεία ζηα μπμία θαηαβάιιμκηαη εηζθμνέξ απυ ημκ ενγμδυηε 

γηα υιμοξ ημοξ απαζπμιμφμεκμοξ με μπμηαδήπμηε ζπέζε ενγαζίαξ ζηεκ επηπείνεζε ημο 

ζομμεηέπμκημξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ ενγμδμηχκ πμο είκαη αζθαιηζμέκμη ζε 

δηαθμνεηηθμφξ μνγακηζμμφξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη υπη μυκμ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ ζημ 

Ίδνομα Ημηκςκηθχκ Αζθαιίζεςκ (Ζ.Η.Α.). Οε θάζε πενίπηςζε μ μνγακηζμυξ θμηκςκηθήξ 

αζθάιηζεξ ζημκ μπμίμ είκαη αζθαιηζμέκμξ θάζε απαζπμιμφμεκμξ ζηεκ επηπείνεζε ημο 

ζομμεηέπμκημξ, ζα πνμθφπηεη θαηά θακυκα απυ ημ θαηαζηαηηθή ή θαη απυ ηεκ θαηάζηαζε 

πνμζςπηθμφ θαηά εηδηθυηεηα ζηεκ μπμία ζα εμθαίκεηαη μ αζθαιηζηηθυξ μνγακηζμυξ πμο 

είκαη αζθαιηζμέκμξ μ θάζε απαζπμιμφμεκμξ ζηεκ επηπείνεζε. Οε πενίπηςζε εηαηνεηχκ 

(κμμηθχκ πνμζχπςκ), αθμνά ηεκ ίδηα ηεκ εηαηνεία (ημ κμμηθυ πνυζςπμ) θαη υπη ηα 

θοζηθά πνυζςπα πμο ηε δημηθμφκ ή ηεκ εθπνμζςπμφκ, εθηυξ εάκ αοηά έπμοκ ενγαζηαθή 

ζπέζε με ηεκ εηαηνεία.  

 Μ ζομμεηέπςκ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη με ηεκ πνμζθμνά ημο οπεφζοκε δήιςζε Κ. 

1599/86, ζηεκ μπμία κα δειχκμκηαη μη αζθαιηζηηθμί θμνείξ ζημοξ μπμίμοξ είκαη 

αζθαιηζμέκμη μη απαζπμιμφμεκμη ζηεκ επηπείνεζε. 

 Νηζημπμηεηηθυ ηεξ ανμυδηαξ θαηά πενίπηςζε ανπήξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη πςξ 

είκαη εκήμενμη ςξ πνμξ ηηξ θμνμιμγηθέξ οπμπνεχζεηξ ημοξ, θαηά ηεκ εμενμμεκία 

δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

 Γθυζμκ μη πνμμεζεοηέξ ζομμεηέπμοκ ζημ δηαγςκηζμυ με εθπνυζςπυ ημοξ, οπμβάιιμοκ 

ελμοζημδυηεζε εθπνμζχπεζεξ. Γπίζεξ, πνμθεημέκμο κα πνμθφπηεη μ κυμημμξ 
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εθπνυζςπμξ ηεξ εηαηνείαξ, πνέπεη κα πνμζθμμηζζμφκ θαη ηα κμμημμπμηεηηθά έγγναθα 

θάζε ζομμεηέπμκημξ υπςξ ημ ΦΓΗ ίδνοζεξ θαη ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ ημο (γηα 

δηαγςκηδυμεκμοξ με μμνθή ΑΓ θαη ΓΝΓ), επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ή απυζπαζμα ημο 

θαηαζηαηηθμφ ημο δηαγςκηδμμέκμο θαη ηςκ εγγνάθςκ ηνμπμπμηήζεχκ ημο (γηα ΜΓ θαη 

ΓΓ). Οημηπεία θαη έγγναθα απυ ηα μπμία πνέπεη κα πνμθφπημοκ ηα μέιε ημο Δ.Ο. ηα 

οπυιμηπα πνυζςπα πμο έπμοκ δηθαίςμα κα δεζμεφμοκ με ηεκ οπμγναθή ημοξ ηεκ Γ.Γ. 

θαη ηα έγγναθα ηεξ κμμημμπμίεζεξ αοηχκ, ακ αοηυ δεκ πνμθφπηεη εοζέςξ απυ ημ 

θαηαζηαηηθυ, ακαιυγςξ με ηε κμμηθή μμνθή ηςκ εηαηνεηχκ ή θάζε άιιμο κμμηθμφ 

πνμζχπμο. 

 Ρπεφζοκε Δήιςζε ημο Κ. 1599/86 υηη μ δηαγςκηδυμεκμξ έιαβε γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ 

δηαθήνολεξ θαη ηεξ 4/2016 μειέηεξ ηεξ οπενεζίαξ πμο ζοκμδεφεη αοηήκ θαζχξ θαη 

ηςκ ζπεηηθχκ με αοηή δηαηάλεςκ θαη υηη απμδέπεηαη ηα ακςηένς πιήνςξ θαη 

ακεπηθφιαθηα. 

 Νηζημπμηεηηθυ πμηκηθμφ μεηνχμο έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο, απυ ημ 

μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη δεκ έπμοκ θαηαδηθαζηεί γηα: 

α) ζομμεημπή ζε εγθιεμαηηθή μνγάκςζε, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 πανάγναθμξ 

1 ηεξ θμηκήξ δνάζεξ ηεξ 98/773/ΔΓΡ ημο Οομβμοιίμο (ΓΓ L 351 ηεξ 29/1/1998 ζει.1). 

β) δςνμδμθία, υπςξ αοηή μνίδεηαη ακηίζημηπα ζημ άνζνμ 3 ηεξ πνάλεξ ημο Οομβμοιίμο 

ηεξ 26εξ Ιαΐμο 1997 (EE C 195 ηεξ 25/6/1197 ζει.1) θαη ζημ άνζνμ 3 πανάγναθμξ 1 

ηεξ θμηκήξ δνάζεξ 98/742/ΗΓΝΝΑ ημο Οομβμοιίμο (ΓΓ L 358 ηεξ 31/12/1998 ζει.2). 

γ) απάηε, θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 1 ηεξ ζφμβαζεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηςκ 

μηθμκμμηθχκ ζομθενυκηςκ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ (EE C 316 ηεξ 27/11/1995 

ζει.48). 

δ) κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ, υπςξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 1 

ηεξ μδεγίαξ 91/308/ΓΜΗ ημο Οομβμοιίμο ηεξ 10εξ Ζμοκίμο 1991, γηα ηεκ πνυιερε 

πνεζημμπμίεζεξ ημο πνεμαημπηζηςηηθμφ ζοζηήμαημξ γηα ηεκ κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ 

πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ (ΓΓ L 166 ηεξ 28/6/1991 ζει. 77 μδεγίαξ ςξ έπεη 

ηνμπμπμηεζεί ε μπμία εκζςμαηχζεθε με ημκ Κ. 2331/1995 ). 

ε) αδίθεμα ζπεηηθυ με ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ ημοξ δναζηενηυηεηαξ 

 

Ρπυπνεμη ζηεκ πνμζθυμηζε πμηκηθμφ μεηνχμο είκαη: 

-θοζηθά πνυζςπα 

-μμυννοζμμη εηαίνμη θαη δηαπεηνηζηέξ Μ.Γ. θαη Γ.Γ. 

-δηαπεηνηζηέξ Γ.Ν.Γ 

-Ννυεδνμξ θαη Δ/κςκ Οφμβμοιμξ γηα Α.Γ. 

-Οε θάζε άιιε πενίπηςζε κμμηθμφ πνμζχπμο μη κυμημμη εθπνυζςπμί ημο. 

 

 Νηζημπμηεηηθυ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη 

δεκ ηειμφκ οπυ πηχπεοζε, εθθαζάνηζε, ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε, πηςπεοηηθυ ζομβηβαζμυ 

θαη επίζεξ υηη δεκ ηειμφκ οπυ δηαδηθαζία έκανλεξ θήνολεξ ζε πηχπεοζε ή έθδμζεξ 
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απυθαζεξ ακαγθαζηηθήξ εθθαζάνηζεξ ή ακαγθαζηηθήξ δηαπείνηζεξ ή πηςπεοηηθμφ 

ζομβηβαζμυ ή άιιε ακάιμγε θαηάζηαζε. 

Οογθεθνημέκα: 

Γηα ηα θοζηθά πνυζςπα: 

- ηη δεκ ηειμφκ οπυ πηχπεοζε θαη επίζεξ υηη δεκ ηειμφκ ζε δηαδηθαζία θήνολεξ 

πηχπεοζεξ. 

- Γπίζεξ, υηη δεκ ηειμφκ ζε ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε θαη ζε δηαδηθαζία θήνολεξ ζε 

ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε. 

Γηα ηα κμμηθά πνυζςπα: 

- ηη δεκ ηειμφκ οπυ πηχπεοζε, εθθαζάνηζε, ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε, πηςπεοηηθυ 

ζομβηβαζμυ ή άιιε ακάιμγε θαηάζηαζε. Γπίζεξ υηη δεκ έπεη θηκεζεί ζε βάνμξ ημο 

δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηχπεοζε, εθθαζάνηζε, ακαγθαζηηθή εθθαζάνηζε ή ακαγθαζηηθή 

δηαπείνηζε ή πηςπεοηηθυ ζομβηβαζμυ ή ζε μπμηαδήπμηε άιιε ακάιμγε δηαδηθαζία. 

- Οε πενίπηςζε πμο δεκ εθδίδεηαη θάπμημ απυ ηα ακςηένς πηζημπμηεηηθά ή δεκ θαιφπηεη 

υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ, ακηηθαζίζηαηαη απυ έκμνθε βεβαίςζε ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο 

ηεξ επηπείνεζεξ. 

 Ρπεφζοκε δήιςζε ημο Κ. 1599/86 ζηεκ μπμία ζα δειχκεηαη υηη: 

- Ε επηπείνεζε δεκ οπυθεηηαη ζε ηοπυκ κμμηθμφξ πενημνηζμμφξ ιεηημονγίαξ. 

- Δεκ έπεη απμθιεηζζεί ε ζομμεημπή ημοξ ζε δηαγςκηζμυ ημο Δεμμζίμο ή ηςκ Μ.Π.Α. 

- Δεκ έπεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήξ απυθαζεξ πμο έπεη ηζπφ δεδηθαζμέκμο, γηα 

αδίθεμα ζπεηηθυ με ηεκ επαγγειμαηηθή δηαγςγή ημο. 

- Δεκ έπεη δηαπνάλεη επαγγειμαηηθυ πανάπηςμα ζοκαθέξ με ημ ακηηθείμεκμ ημο 

δηαγςκηζμμφ ή ζε ζπέζε με ηεκ επαγγειμαηηθή ημο ηδηυηεηα & δναζηενηυηεηα. 

- Ε επηπείνεζε είκαη ζοκεπήξ ζηεκ εθπιήνςζε ηυζμ ηςκ ζομβαηηθχκ ηεξ οπμπνεχζεςκ 

(πμζμηηθέξ & πμημηηθέξ) υζμ θαη ηςκ οπμπνεχζεχκ ηεξ εκ γέκεη πνμξ ημ δεμυζημ ημμέα. 

- Δεκ είκαη έκμπμξ ζμβανχκ ρεοδχκ δειχζεςκ θαηά ηεκ πανμπή πιενμθμνηχκ πμο 

απαηημφκηαη θαη’ εθανμμγή ημο Ν.Δ. 60/07 θαη έπεη πανάζπεη ηηξ πιενμθμνίεξ αοηέξ. 

  Μηθμκμμηθή θαη πνεμαημμηθμκμμηθή επάνθεηα. Ε μηθμκμμηθή θαη πνεμαημμηθμκμμηθή 

επάνθεηα ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ζα απμδεηθκφεηαη απυ Ζζμιμγηζμμφξ ή απμζπάζμαηα 

ηζμιμγηζμχκ, ζηεκ πενίπηςζε πμο ε δεμμζίεοζε ηςκ ηζμιμγηζμχκ απαηηείηαη απυ ηε 

κμμμζεζία ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ. 

 Γπίζεξ ζα πνέπεη κα οπμβάιιμοκ :  

α) Ρπεφζοκε δήιςζε ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 8 ημο Κ. 1599/1986, υπςξ εθάζημηε 

ηζπφεη, με ζεχνεζε γκεζίμο οπμγναθήξ, υπμο μ πνμζθένςκ, μ μπμίμξ οπμπνεμφηαη 
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κα θαηαζθεοάδεη μ ίδημξ ημ ηειηθυ πνμσυκ, κα δειχκεη ηεκ επηπεηνεμαηηθή μμκάδα ζηεκ 

μπμία ζα θαηαζθεοάζεη ημ πνμζθενυμεκμ πνμσυκ, θαζχξ θαη ημκ ηυπμ εγθαηάζηαζήξ 

ηεξ. 

β) Νενηγναθή ημο ηεπκηθμφ ελμπιηζμμφ ηεξ επηπείνεζεξ µε ακαθμνά ημο απαηημφμεκμο 

ηφπμο θαζχξ θαη ηςκ μέηνςκ πμο ιαμβάκεη μ πνμμεζεοηήξ γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ 

πμηυηεηαξ. 

γ) Ρπεφζοκε δήιςζε ημο ηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ ηεξ επηπείνεζεξ θαηά εηδηθυηεηα πμο 

ζα αζπμιεζεί θαηά ηεκ παναγςγή ημο πνμξ πνμμήζεηα είδμοξ, ακελάνηεηα απυ ηε 

ζομβαηηθή ζπέζε ημοξ µε ηεκ επηπείνεζε. (Γπί πμηκή Απμθιεηζμμφ). 

δ) Κυμημε άδεηα ίδνοζεξ θαη ιεηημονγίαξ ενγαζηενίμο ηνμθίμςκ ή άδεηα ιεηημονγίαξ 

θαηαζηήμαημξ εζηηαημνίμο εθδμζείζα απυ ημκ μηθείμ Μ.Π.Α. πμο βνίζθεηαη ε έδνα ημο 

θαηαζηήμαημξ με ζφμθςκε γκχμε ηεξ Δηεφζοκζεξ Δεμυζηαξ Ργείαξ ηεξ ανμυδηαξ  

Νενηθένεηαξ. Ε με πνμζθυμηζε ηεξ άδεηαξ ιεηημονγίαξ απμηειεί ιυγμ απμθιεηζμμφ. 

ε) Ννυζθαημ π ηζημπμηεη ηθυ ογείαξ ή  βηβιηάνημ ογείαξ (θςημηοπία) υζςκ 

εμπιέθμκηαη ζηεκ Ναναζθεοή, δηακμμή θαη ζενβίνηζμα ηςκ θαγεηχκ. 

ζη) Ακηίγναθμ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ θαηάιιειμο μεηαθμνηθμφ μέζμο, γηα ηεκ μεηαθμνά 

εηδχκ, απυ ημκ ηυπμ παναζθεοήξ ζημ ζπμιείμ. 

Β) Γηα ημοξ αιιμδαπμφξ: 

1. Γγγοεηηθή επηζημιή ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 17 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 

2. Απυζπαζμα πμηκηθμφ μεηνχμο ή ηζμδφκαμμο εγγνάθμο ανμυδηαξ δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ 

ανπήξ ηεξ πχναξ εγθαηάζηαζήξ ημοξ, έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο απυ 

ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη δεκ έπμοκ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεμα ζπεηηθυ με ηεκ άζθεζε 

ηεξ επαγγειμαηηθήξ ημοξ δναζηενηυηεηαξ. Οε πενίπηςζε πμο δεκ εθδίδεηαη ή πμο αοηυ 

πμο εθδίδεηαη δεκ θαιφπηεη υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ, μπμνεί κα ακηηθαζίζηαηαη απυ έκμνθε 

βεβαίςζε ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο ή ζηα θνάηε μέιε πμο δεκ πνμβιέπεηαη ε έκμνθε 

βεβαίςζε, απυ οπεφζοκε δήιςζε εκχπημκ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ, 

ζομβμιαημγνάθμο ή ανμυδημο επαγγειμαηηθμφ μνγακηζμμφ ημο θνάημοξ θαηαγςγήξ ή 

πνμέιεοζεξ. 

3. Νηζημπμηεηηθυ ηεξ θαηά πενίπηςζε ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ ηεξ πχναξ 

εγθαηάζηαζήξ ημοξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη δεκ ζοκηνέπμοκ μη ακςηένς 

πενηπηχζεηξ (3), (5) θαη (9) ηεξ παναγνάθμο Α. Οε πενίπηςζε πμο δεκ εθδίδεηαη ή πμο 

αοηυ πμο εθδίδεηαη δεκ θαιφπηεη υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ, μπμνεί κα ακηηθαζίζηαηαη απυ 

έκμνθε βεβαίςζε ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο ή ζηα θνάηε μέιε πμο δεκ πνμβιέπεηαη ε 

έκμνθε βεβαίςζε, απυ οπεφζοκε δήιςζε εκχπημκ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ 

ανπήξ, ζομβμιαημγνάθμο ή ανμυδημο επαγγειμαηηθμφ μνγακηζμμφ ημο θνάημοξ θαηαγςγήξ 

ή πνμέιεοζεξ. 
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4. Νηζημπμηεηηθυ ηεξ ανμμδίαξ ανπήξ πχναξ εγθαηάζηαζήξ ημοξ, πενί εγγναθήξ ημοξ ζηα 

μεηνχα ημο μηθείμο επημειεηενίμο ή ζε ηζμδφκαμεξ επαγγειμαηηθέξ μνγακχζεηξ. 

5. Νηζημπμηεηηθυ υηη έπεη εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο υζμκ αθμνά ζηεκ θαηαβμιή 

ηςκ εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ημο μηθείμο θνάημοξ μέιμοξ. 

6. Νηζημπμηεηηθυ υηη έπεη εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο υζμκ αθμνά ζηεκ πιενςμή ηςκ 

θυνςκ θαη ηειχκ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ημο μηθείμο θνάημοξ μέιμοξ. 

 

Γ) Γηα ηα κμμηθά πνυζςπα (εμεδαπά ή αιιμδαπά): 

Πα δηθαημιμγεηηθά ηςκ ακςηένς πενηπηχζεςκ (Α) θαη (Β) θαηά πενίπηςζε ακ πνυθεηηαη γηα 

εμεδαπυ ή αιιμδαπυ Κ.Ν. 

 

Δ) Γηα ημοξ ζοκεηαηνηζμμφξ: 

1. Γγγοεηηθή επηζημιή ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 17 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 

2. Πα δηθαημιμγεηηθά με ζημηπεία (3), (5) θαη (9) ηεξ ακςηένς πενίπηςζεξ Α. 

3. Βεβαίςζε ηεξ επμπηεφμοζαξ ανπήξ υηη μ ζοκεηαηνηζμυξ ιεηημονγεί κυμημα. 

 

Γ) Γηα ηηξ εκχζεηξ πνμμεζεοηχκ - θμηκμπναλίεξ: 

α. ια ηα παναπάκς θαηά πενίπηςζε δηθαημιμγεηηθά γηα θάζε πνμμεζεοηή πμο ζομμεηέπεη 

ζηεκ έκςζε. 

β. Γθυζμκ μη πνμμεζεοηέξ ζομμεηέπμοκ ζημοξ δηαγςκηζμμφξ με εθπνμζχπμοξ ημοξ, 

οπμβάιιμοκ ελμοζημδυηεζε εθπνμζχπεζεξ. 

γ. Ηαηά ηα ιμηπά ηζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 8 ημο ΓΗΝΜΠΑ. 

δ. Γάκ ζε θάπμηα πχνα δεκ εθδίδμκηαη ηα παναπάκς πηζημπμηεηηθά ή έγγναθα ή δεκ θαιφπημοκ 

υιεξ ηηξ ακςηένς πενηπηχζεηξ, μπμνμφκ κα ακηηθαηαζηαζμφκ απυ έκμνθε δήιςζε ημο 

πνμμεζεοηή πμο γίκεηαη εκχπημκ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ ή ζομβμιαημγνάθμο. Ακ ζηε 

πχνα ημο πνμμεζεοηή δεκ πνμβιέπεηαη απυ ημ κυμμ ε έκμνθε δήιςζε, μπμνεί ακηί αοηήξ κα 

οπμβιεζεί οπεφζοκε δήιςζε, ζηεκ μπμία ζα βεβαηχκεηαη ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ ημο 

δειμφκημξ απυ ανμυδηα δημηθεηηθή ή δηθαζηηθή ανπή ή ζομβμιαημγνάθμ. 

 

 

Μη οπεφζοκεξ δειχζεηξ, ηα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηε ζομμεημπή ημο πνμζθένμκημξ 

ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία οπμβάιιμκηαη απυ αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείμο ηφπμο .pdf 

θαη πνμζθμμίδμκηαη απυ αοηυκ εκηυξ ηνηχκ (3) ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή 

οπμβμιή, πιεκ ηςκ ΦΓΗ. Όηακ οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα δηθαημιμγεηηθά ή ηα άιια ζημηπεία πμο έπμοκ οπμβιεζεί με ηεκ 

ειεθηνμκηθή πνμζθμνά θαη απαηημφκηαη κα πνμζθμμηζζμφκ ζηεκ ακαζέημοζα ανπή εκηυξ ηεξ 

ακςηένς ακαθενυμεκεξ πνμζεζμίαξ είκαη ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ζημηπεία πμο δεκ έπμοκ 

εθδμζεί/ζοκηαπζεί  απυ ημκ ίδημ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα θαη θαηά ζοκέπεηα δεκ θένμοκ ηεκ 
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ρεθηαθή ημο οπμγναθή. Ωξ ηέημηα ζημηπεία εκδεηθηηθά είκαη: ε εγγφεζε ζομμεημπήξ, 

πηζημπμηεηηθά πμο έπμοκ εθδμζεί απυ δεμυζηεξ ανπέξ ή άιιμοξ θμνείξ. 

Μη απαηημφμεκεξ δειχζεηξ ή οπεφζοκεξ δειχζεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο οπμγνάθμκηαη 

ρεθηαθά απυ ημοξ έπμκηεξ οπμπνέςζε πνμξ ημφημ θαη δεκ απαηηείηαη ζπεηηθή ζεχνεζε. 

   

 

Άνζνμ 9μ 

Ηαηάνηηζε θαη οπμβμιή πνμζθμνχκ 

9.1Πνυπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ 

πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη 

χνα πμο μνίδεη ε πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ, ζφμθςκα 

με ηα ακαθενυμεκα ζημ Κ.4155/13 (ΦΓΗ/Α/29-5-2013), ζημ άνζνμ 11 ηεξ Ρ.Α. 

Ν1/2390/2013 (ΦΓΗ/Β/2677/21-102013) «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ 

ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)», 

ζημ Ν.Δ. 60/07 θαη ζομπιενςμαηηθά ζημκ Γ.Η.Ν.Μ.Π.Α. (Απυθαζε Ρπ. Γζςηενηθχκ 

11389/ΦΓΗ 185 Β’/23-3-1993).  

 

9.2 Νενηεπυμεκμ πνμζθμνχκ 

Πα πενηεπυμεκα ημο ειεθηνμκηθμφ θαθέιμο ηεξ πνμζθμνάξ μνίδμκηαη ςξ ελήξ : 

(α) έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ-Πεπκηθή πνμζθμνά» θαη  

(β) έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

[*(οπμ)θάθειμξ : θαηεγμνία επηζοκαπηυμεκςκ ανπείςκ ζημ ζφζηεμα ] 

Ηαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ απυ ημκ Μηθμκμμηθυ θμνέα ζεμαίκμκηαη απυ αοηυκ με πνήζε 

ημο ζπεηηθμφ πεδίμο ημο ζοζηήμαημξ ηα ζημηπεία εθείκα ηεξ πνμζθμνάξ ημο πμο έπμοκ 

εμπηζηεοηηθυ παναθηήνα. 

(γ) Γκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ δεκ γίκμκηαη απμδεθηέξ. 

 

9.2.1 Νενηεπυμεκα (οπμ)θαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ - Πεπκηθή Ννμζθμνά» 

Οημκ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ-Πεπκηθή πνμζθμνά» 

οπμβάιιμκηαη ε εγγφεζε ζομμεημπήξ, θαη υια ηα απαηημφμεκα θαηά ημ ζηάδημ οπμβμιήξ ηεξ 

πνμζθμνάξ δηθαημιμγεηηθά θαζχξ θαη ηα ΠΓΚΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ηεξ πνμζθμνάξ.  

 

Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ 

Μη πνμζθένμκηεξ οπμβάιμοκ ειεθηνμκηθά μαδί με ηεκ πνμζθμνά ημοξ, εγθαίνςξ θαη 

πνμζεθυκηςξ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, ηα δηθαημιμγεηηθά, ζε μμνθή ανπείμο .pdf, ημ 

Κ.4155/13((ΦΓΗ/Α’/29-5-2013) θαη ημ άνζνμ 11 ηεξ ΡΑ Ν1/2390/13 «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ 

θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ 

(Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)». 

 

Μη οπεφζοκεξ δειχζεηξ, ηα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηε ζομμεημπή ημο πνμζθένμκημξ 

ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία οπμβάιιμκηαη απυ αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείμο ηφπμο .pdf 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά πενίπηςζε απυ αοηυκ εκηυξ ηνηχκ (3) ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεκ 

ειεθηνμκηθή οπμβμιή, πιεκ ηςκ Φ.Γ.Η. θαη ηςκ εγγνάθςκ πμο θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή . 

 

ηακ οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή θαη δεκ απαηηείηαη ζπεηηθή 

ζεχνεζε. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά ή άιια ζημηπεία ημο οπμθαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά 

Οομμεημπήξ – Πεπκηθή Ννμζθμνά» πμο έπμοκ οπμβιεζεί με ηεκ ειεθηνμκηθή πνμζθμνά θαη 

απαηημφκηαη κα πνμζθμμηζζμφκ ζηεκ ακαζέημοζα ανπή εκηυξ ηεξ ακςηένς ακαθενυμεκεξ 

πνμζεζμίαξ είκαη ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ζημηπεία πμο δεκ έπμοκ εθδμζεί /ζοκηαπζεί απυ ημκ 

ίδημ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα (Ννμμεζεοηή) θαη θαηά ζοκέπεηα δεκ θένμοκ ηεκ ρεθηαθή ημο 

οπμγναθή. Ωξ ηέημηα ζημηπεία εκδεηθηηθά είκαη ε Γγγοεηηθή Γπηζημιή ζομμεημπήξ, 

Νηζημπμηεηηθά πμο έπμοκ εθδμζεί απυ δεμυζηεξ ανπέξ ή άιιμοξ θμνείξ. 

 

Πεπκηθή πνμζθμνά 

Ε Πεπκηθή Ννμζθμνά ζοκηάζζεηαη ζομπιενχκμκηαξ ηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο 

ζοζηήμαημξ. Οηεκ ζοκέπεηα, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ ειεθηνμκηθυ ανπείμ, ζε μμνθή pdf, ημ 

μπμίμ οπμγνάθεηαη ρεθηαθά θαη οπμβάιιεηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα. Πα ζημηπεία πμο 

πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημο παναγυμεκμο ρεθηαθά 

οπμγεγναμμέκμο ειεθηνμκηθμφ ανπείμο πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. Οε ακηίζεηε πενίπηςζε, ημ 

ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ μήκομα θαη μ πνμζθένςκ θαιείηαη κα πανάγεη εθ κέμο ημ ειεθηνμκηθυ 

ανπείμ pdf. 

Γθυζμκ μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ δεκ έπμοκ απμηοπςζεί ζημ ζφκμιυ ημοξ ζηηξ εηδηθέξ 

ειεθηνμκηθέξ θυνμεξ ημο ζοζηήμαημξ, μ πνμζθένςκ επηζοκάπηεη ρεθηαθά οπμγεγναμμέκα ηα 

ζπεηηθά ειεθηνμκηθά ανπεία. (ηδίςξ ηεκ ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ ημο). 

 

Πα ακςηένς ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ  ημο πνμζθένμκημξ 

οπμβάιιμκηαη απυ αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείμο ηφπμο  .pdf  θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά 

πενίπηςζε απυ αοηυκ εκηυξ ηνηχκ (3) ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή. ηακ 

οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή. 

Μη ηοπυκ απαηημφμεκεξ δειχζεηξ ή οπεφζοκεξ δειχζεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο πμο 

οπμγνάθμκηαη ρεθηαθά απυ ημοξ έπμκηεξ οπμπνέςζε πνμξ ημφημ, δεκ απαηηείηαη κα θένμοκ 

ζπεηηθή ζεχνεζε γκήζημο οπμγναθήξ. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά ή άιια ζημηπεία ημο οπμθαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά 

Οομμεημπήξ – Πεπκηθή Ννμζθμνά» πμο έπμοκ οπμβιεζεί με ηεκ ειεθηνμκηθή πνμζθμνά θαη 

απαηημφκηαη κα πνμζθμμηζζμφκ ζηεκ ακαζέημοζα ανπή εκηυξ ηεξ ακςηένς ακαθενυμεκεξ 

πνμζεζμίαξ είκαη ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ζημηπεία πμο δεκ έπμοκ εθδμζεί /ζοκηαπζεί απυ ημκ 

ίδημ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα  θαη θαηά ζοκέπεηα δεκ θένμοκ ηεκ ρεθηαθή ημο οπμγναθή. Ωξ ηέημηα 

ζημηπεία εκδεηθηηθά είκαη: πηζημπμηεηηθά πμο έπμοκ εθδμζεί απυ δεμυζηεξ ανπέξ ή άιιμοξ 

θμνείξ. 

Πα ειεθηνμκηθά οπμβαιιυμεκα ηεπκηθά θοιιάδηα (prospectus), ζα πνέπεη κα είκαη ρεθηαθά 

οπμγεγναμμέκα απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ. Οε ακηίζεηε πενίπηςζε ζα πνέπεη κα 

ζοκμδεφμκηαη απυ οπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε απυ ημκ πνμζθένμκηα, ζηεκ μπμία 
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ζα δειχκεηαη υηη ηα ακαγναθυμεκα ζε αοηά ζημηπεία ηαοηίδμκηαη με ηα ζημηπεία ηςκ ηεπκηθχκ 

θοιιαδίςκ (prospectus) ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο. 

 

 

9.2.2 Νενηεπυμεκα (οπμ)θαθέιμο «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά» 

Οημκ (οπμ)θάθειμ* με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά» πενηιαμβάκεηαη ε μηθμκμμηθή 

πνμζθμνά ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα (Ννμμεζεοηή). 

Ε Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά οπμβάιιεηαη ειεθηνμκηθά επί πμηκή απμννίρεςξ ζημκ (οπυ) θάθειμ 

«Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

Ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά, ζοκηάζζεηαη ζομπιενχκμκηαξ ηεκ ακηίζημηπε εηδηθή ειεθηνμκηθή 

θυνμα ημο ζοζηήμαημξ. Οηεκ ζοκέπεηα, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ ειεθηνμκηθυ ανπείμ, ζε 

μμνθή pdf, ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη ρεθηαθά θαη οπμβάιιεηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα. Πα ζημηπεία 

πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημο παναγυμεκμο 

ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμο ειεθηνμκηθμφ ανπείμο πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. Οε ακηίζεηε πενίπηςζε, 

ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ μήκομα θαη μ πνμζθένςκ θαιείηαη κα πανάγεη εθ κέμο ημ 

ειεθηνμκηθυ ανπείμ pdf. 

 

Γηα ιυγμοξ ζφγθνηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ απυ ημ ζφζηεμα, ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ηεξ 

μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημο ζοζηήμαημξ, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα ζομπιενχζμοκ ςξ ηημή 

πνμζθμνάξ ηεκ ηημή με ηνία (3) δεθαδηθά ρεθία (ανηζμυ) πμο πνμθφπηεη μεηά ηεκ αθαίνεζε ημο 

πμζμζημφ ηεξ έθπηςζεξ πμο πνμζθένμοκ απυ ηεκ Πημή πμο ηίζεηαη ζηεκ πανμφζα Δηαθήνολε 

γηα ημ ακηίζημηπμ οπυ πνμμήζεηα είδμξ. 

Ννμζθμνέξ πμο ζέημοκ υνμ ακαπνμζανμμγήξ ηεξ ηημήξ απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ. 

Γάκ ζημ δηαγςκηζμυ ηα πνμζθενυμεκα πμζμζηά είκαη οπενβμιηθά ορειά, μη πνμζθμνέξ ζα 

ελεηάδμκηαη ιεπημμενχξ πνηκ ηεκ έθδμζε ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ ζα 

δεηεζμφκ απυ ημκ πνμζθένμκηα κα παναζπεζμφκ μη ακαγθαίεξ δηεοθνηκίζεηξ ζπεηηθά με ημκ 

μηθμκμμηθυ παναθηήνα ηεξ δηαδηθαζίαξ ζοιιμγήξ θαη επελενγαζίαξ ηςκ θαοζίμςκ ή ηηξ ηεπκηθέξ 

ιφζεηξ πμο έπμοκ επηιεγεί ή ηηξ ελαηνεηηθά εοκμσθέξ ζοκζήθεξ πμο δηαζέηεη μ πνμζθένςκ ζηηξ 

μπμίεξ επαιεζεφεη πνηκ ηεκ απυννηρε ηεξ πνμζθμνάξ. 

 Μη πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ πνμμεζεοηέξ γηα δηάζηεμα εθαηυ είθμζη  (120) 

εμένεξ απυ ηεκ επμμέκε ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. Ννμζθμνά πμο μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ 

μηθνυηενμ ημο πνμβιεπμμέκμο απυ ηε δηαθήνολε, απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. Ε ηζπφξ ηεξ 

πνμζθμνάξ μπμνεί κα παναηείκεηαη, εθυζμκ δεηεζεί απυ ηεκ οπενεζία, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ, 

θαη' ακχηαημ υνημ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα ίζμ με ημ πνμβιεπυμεκμ απυ ηε δηαθήνολε, ζφμθςκα με 

ημ άνζνμ 13 ημο ΓΗΝΜΠΑ.  

 

Άνζνμ 10μ 
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Ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε πνμζθμνχκ 

Ε ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ γίκεηαη ημοιάπηζημκ ηέζζενεηξ (4) ενγάζημεξ 

εμένεξ μεηά ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη ζογθεθνημέκα ηεκ 

10/06/2016 2016 εμένα Ναναζθεοή θαη χνα 10.00΄, μέζς ηςκ ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ 

ζημ ζφζηεμα μνγάκςκ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ θείμεκςκ 

δηαηάλεςκ γηα ηεκ ακάζεζε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη δηαδηθαζηχκ. 

 

Ηαηά ηεκ πνμακαθενυμεκε εμενμμεκία θαη χνα γίκεηαη απμζθνάγηζε μυκμ ηςκ ειεθηνμκηθχκ 

(οπυ)θαθέιςκ «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ Πεπκηθή Ννμζθμνά». 

 

Μη ειεθηνμκηθμί (οπμ)θάθειμη ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ απμζθναγίδμκηαη ειεθηνμκηθά μέζς 

ηςκ ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ ζημ ζφζηεμα μνγάκςκ, ζε εμενμμεκία θαη χνα πμο ζα 

γκςζημπμηεζεί ζε αοημφξ ηςκ μπμίςκ μη πνμζθμνέξ θνίζεθακ απμδεθηέξ μεηά ηεκ αλημιυγεζε 

ηςκ ιμηπχκ ζημηπείςκ αοηχκ. 

Αμέζςξ μεηά ηεκ ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ (οπμ)θαθέιςκ «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ – 

Πεπκηθή Ννμζθμνά», μη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ ζα έπμοκ ειεθηνμκηθή πνυζβαζε ζημ 

πενηεπυμεκμ ηςκ πνμζθμνχκ πμο απμζθναγίζζεθακ. 

Μμμίςξ, μεηά ηεκ ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ (οπμ)θαθέιςκ «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά», μη 

πνμζθένμκηεξ ηςκ μπμίςκ μη μηθμκμμηθέξ πνμζθμνέξ απμζθναγίζζεθακ, ζα έπμοκ ειεθηνμκηθή 

πνυζβαζε ζημ πενηεπυμεκμ ηςκ πνμζθμνχκ πμο απμζθναγίζζεθακ πνμθεημέκμο κα ιαμβάκμοκ 

γκχζε ηςκ ηημχκ πμο πνμζθένζεθακ. 

 

Άνζνμ 11μ.  Δηαδηθαζία ειεθηνμκηθήξ αλημιυγεζεξ πνμζθμνχκ 

Ιεηά ηεκ ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ ε Ακαζέημοζα Ανπή πνμβαίκεη ζηεκ 

αλημιυγεζε αοηχκ μέζς ηςκ ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ ζημ Οφζηεμα μνγάκςκ ηεξ, 

εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ γηα ηεκ ακάζεζε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ 

θαη ηςκ δηαδηθαζηχκ ηεξ θαηά πενίπηςζε Ακαζέημοζαξ Ανπήξ. 

Οογθεθνημέκα μέζα απυ ημ Οφζηεμα ηδίςξ: 

• Ε ανμυδηα επηηνμπή αλημιυγεζεξ ημο δηαγςκηζμμφ, πμο έπεη μνηζζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή 

θαη ηα μέιε ηεξ, πηζημπμηεμέκμη πνήζηεξ ημο ζοζηήμαημξ, πνμβαίκεη ζηε δηαδηθαζία ειέγπμο θαη 

αλημιυγεζεξ ηςκ θαηά πενίπηςζε θαθέιςκ θαη οπμθαθέιςκ ηςκ πνμζθμνχκ. 

• Ε ανμυδηα επηηνμπή αλημιυγεζεξ ημο δηαγςκηζμμφ ζοκηάζζεη θαη οπμγνάθεη ηα θαηά 

πενίπηςζε πναθηηθά αλημιυγεζεξ ηςκ θαθέιςκ θαη οπμθαθέιςκ ηςκ πνμζθμνχκ. 

• Ε ακαζέημοζα ανπή εθδίδεη ηηξ ζπεηηθέξ απμθάζεηξ επί ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ ειεθηνμκηθχκ 

πνμζθμνχκ . 

• Μη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρε 

ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ. 

• Ε επηηνμπή αλημιυγεζεξ δηαγςκηζμμφ ή άιιμη πηζημπμηεμέκμη πνήζηεξ απυ ηεκ ακαζέημοζα 

ανπή ημο δηαγςκηζμμφ απεοζφκμοκ αηηήμαηα ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ πνήζηεξ – μηθμκμμηθμφξ 
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θμνείξ γηα πανμπή δηεοθνηκίζεςκ επί οπμβιεζέκηςκ δηθαημιμγεηηθχκ θαη μη πνήζηεξ – 

μηθμκμμηθμί θμνείξ πανέπμοκ ηηξ δηεοθνηκίζεηξ εκηυξ ηςκ θαηά πενίπηςζε πνμζεζμηχκ πμο 

ημοξ μνίδμκηαη. 

 

Άνζνμ 12μ   

Δηαδηθαζία ακάδεηλεξ μεημδυηε - θαηαθφνςζε 

Ηαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ θαζ’ υζμκ γηα ηεκ ηειηθή επηιμγή είκαη 

θνηηήνημ ε παμειυηενε πνμζθμνά ιαμβάκμκηαη οπ’ υρε ηα παναθάης ζημηπεία: 

 Ε ζομθςκία ηεξ πνμζθμνάξ πνμξ ημοξ υνμοξ θαη ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ 

δηαθήνολεξ.  

 Μ ακηαγςκηζμυξ πμο ακαπηφπζεθε.  

 Ε πνμζθενυμεκε ηημή ζε ζπέζε με ηημέξ πμο πνμζθένζεθακ ζε πνμεγμφμεκμοξ 

δηαγςκηζμμφξ θαη ηεκ ηνέπμοζα ζηεκ αγμνά ηημή, θαζχξ θαη ηηξ γεκηθυηενεξ ζοκζήθεξ 

πμο επηθναημφκ ζηεκ αγμνά.  

 Ε θαηαθφνςζε ηειηθά γίκεηαη ζημκ πνμμεζεοηή, ημο μπμίμο ε πνμζθμνά είκαη απμδεθηή 

με βάζε ημοξ θαζμνηδυμεκμοξ ζηε δηαθήνολε μοζηχδεηξ υνμοξ, μ μπμίμξ πνμζέθενε ηε 

παμειυηενε ηημή. Ζζυηημεξ ζεςνμφκηαη μη πνμζθμνέξ πμο πενηέπμοκ ηεκ αοηή αθνηβχξ 

ηημή θαη είκαη ζφμθςκεξ με ημοξ υνμοξ θαη ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ δηαθήνολεξ. 

 Ε θαηαθφνςζε γίκεηαη με απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ημο Δήμμο ε μπμία 

δηαηενεί ημ δηθαίςμα πενί θαηαθφνςζεξ ή με. 

 

Άνζνμ 13μ   

Γκζηάζεηξ πνμζθογέξ 

13.1 Έκζηαζε θαηά ηεξ δηαθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ ή ηεξ κμμημυηεηαξ δηελαγςγήξ ημο, ή ηεξ 

ζομμεημπήξ θάπμημο ζε αοηυκ, οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά μέζς ημο ζοζηήμαημξ θαη 

επηζοκάπημκηαξ ημ ζπεηηθυ έγγναθμ ζε μμνθή ανπείμο .pdf ημ μπμίμ θένεη ρεθηαθή οπμγναθή 

απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία (άνζνμ 15 ημο ΓΗΝΜΠΑ), ςξ 

ελήξ:  

 

α. Ηαηά ηεξ δηαθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ (άνζνμ 15 ημο ΓΗΝΜΠΑ): 

ζημ Δήμμ, 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 ηεκ 

Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή 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. Οε πενίπηςζε πμο ε εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ 

οπμβμιήξ εκζηάζεςκ είκαη ανγία, ηυηε μεηαθένεηαη ζηεκ επυμεκε ενγάζημε εμένα.   
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β. Ηαηά ηεξ κμμημυηεηαξ ηεξ δηελαγςγήξ ημο δηαγςκηζμμφ ή ηεξ ζομμεημπήξ ζε αοηυκ. 

(άνζνμ 15 ημο ΓΗΝΜΠΑ). 

Ιυκμ απυ ζομμεηέπμκηα ζημ δηαγςκηζμυ ή απμθιεηζζέκηα απυ αοηυκ ζε μπμημδήπμηε ζηάδημ ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ημο θαη γηα ιυγμοξ πμο ακαθφπημοκ θαηά ημ ακηίζημηπμ ζηάδημ.  

Ρπμβάιιεηαη μέπνη θαη ηεκ επμμέκε ενγάζημε εμένα απυ ηεκ εμένα ακαθμίκςζεξ ημο 

απμηειέζμαημξ ημο ακηίζημηπμο ζηαδίμο. Ε έκζηαζε αοηή δεκ επηθένεη ακαβμιή ή δηαθμπή ημο 

δηαγςκηζμμφ, αιιά ελεηάδεηαη θαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ημο δηαγςκηζμμφ απυ 

ηεκ ανμυδηα επηηνμπή, ε μπμία οπμβάιιεη ηεκ έκζηαζε με αηηημιμγεμέκε γκςμμδυηεζή ηεξ ζηεκ 

Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή ε μπμία ηειηθά απμθαζίδεη.  

13.2 Γκζηάζεηξ πμο οπμβάιιμκηαη γηα μημοζδήπμηε άιιμοξ απυ ημοξ πνμακαθενυμεκμοξ 

ιυγμοξ, δεκ γίκμκηαη δεθηέξ.  

Ε έκζηαζε θαηά ηεξ ζομμεημπήξ θάπμημο ζημ δηαγςκηζμυ θμηκμπμηείηαη οπμπνεςηηθά απυ ημκ 

εκηζηάμεκμ ζε αοηυκ θαηά ημο μπμίμο ζηνέθεηαη.  

13.3 Γηα ηεκ άζθεζε πνμζθογήξ θαηά ηςκ απμθάζεςκ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ έπμοκ 

εθανμμγή μη δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 238 ημο Κ. 3852/2010 ζε ζοκδοαζμυ με αοηέξ ημο άνζνμο 

227 ημο ίδημο Κυμμο. 

13.4 Γηα ηεκ Ννμδηθαζηηθή Ννμζθογή έπμοκ εθανμμγή μη δηαηάλεηξ ημο Κ. 3886/2010 ςξ 

έπεη ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφεη. 

 

Γπίζεξ εκζηάζεηξ θαηά ηεξ δηαθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ ή ηεξ κμμημυηεηαξ δηελαγςγήξ ημο, ή 

ηεξ ζομμεημπήξ θάπμημο ζε αοηυκ, οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά μέζς ημο ζοζηήμαημξ θαη 

επηζοκάπημκηαξ ημ ζπεηηθυ έγγναθμ ζε μμνθή ανπείμο .pdf ημ μπμίμ θένεη ρεθηαθή οπμγναθή 

απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία (Ν.Δ. 60/2007 θαη 

ΓΗΝΜΠΑ). 

 

Άνζνμ 14μ 

Ρπμγναθή ζφμβαζεξ 

Μ ακάδμπμξ ζοκεπίδεη κα έπεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο μέπνη ηεκ έγθνηζε ημο 

απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμφ. Ρπμπνεμφηαη δε, ζε πνμζεζμία εκηυξ δέθα (10) εμενχκ απυ 

ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ ημο δηαγςκηζμμφ απυ ημκ Δήμμ, κα πνμζέιζεη γηα 

ηεκ οπμγναθή ηςκ ζπεηηθχκ ζομβάζεςκ με ημοξ θμνείξ οιμπμίεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ, 

πνμζθμμίδμκηαξ θαη ηηξ πνμβιεπυμεκεξ εγγοεηηθέξ επηζημιέξ θαιήξ εθηέιεζεξ αοηχκ, μη 

υπμηεξ ζα είκαη ίζεξ πνμξ έκα επί ημηξ εθαηυ (1%) επί ημο θαζανμφ ζομβαηηθμφ πμζμφ ημο 

θμνέα.  

 

Οογθεθνημέκα μεηά ηεκ έθδμζε απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ ημο δηαγςκηζμμφ απυ ημ ανμυδημ 

υνγακμ, μ πνμμεζεοηήξ ζα θιεζεί γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ με ημ Δήμμ ενζμκήζμο. 

 

Ε ζφμβαζε θαηανηίδεηαη απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ θαη οπμγνάθεηαη απυ ηα δφμ ζομβαιιυμεκα 

μένε. Ε ζφμβαζε ζοκηάζζεηαη με βάζε ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ, ηςκ ηεοπχκ πμο ηε 
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ζοκμδεφμοκ θαη ηεκ πνμζθμνά ημο πνμμεζεοηή πμο έγηκε απμδεθηή απυ ημκ Δήμμ, θαζχξ θαη 

ηηξ ηοπυκ ηνμπμπμηήζεηξ ηςκ υνςκ πμο θαη απυ ηα δφμ ζομβαιιυμεκα μένε έγηκακ απμδεθηέξ.  

Ε ζφμβαζε δεκ μπμνεί κα πενηέπεη ακηίζεημοξ υνμοξ με ηα παναπάκς ζημηπεία θαη πενηιαμβάκεη 

ημοιάπηζημκ ηα ελήξ: 

- Πμκ ηυπμ θαη ημ πνυκμ ηεξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ.  

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

- Πηξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηε κμμμζεζία ηοπηθέξ δηαδηθαζίεξ.  

- Πμ πνμξ πνμμήζεηα είδμξ θαη ηεκ πμζυηεηα.  

- Πεκ ζομθςκεζείζα ηημή.  

- Πμκ ηυπμ, ημκ ηνυπμ θαη ημκ πνυκμ πανάδμζεξ ηςκ πνμξ πνμμήζεηα εηδχκ.  

- Πηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ζφμθςκα με ηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά ημο πνμμεζεοηή.  

- Πηξ πνμβιεπυμεκεξ εγγοήζεηξ.  

- Πμκ ηνυπμ παναιαβήξ.  

- Πμκ ηνυπμ πιενςμήξ.  

- Πηξ δηαηάλεηξ εθηέιεζεξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

- Πμκ ηνυπμ επίιοζεξ ηοπυκ δηαθμνχκ. 

- Πηξ πνμβιεπυμεκεξ νήηνεξ.  

 

Ε ζφμβαζε ζα γίκεη ζε έγγναθμ ημο θμνέα οιμπμίεζεξ θαη ζα οπμγναθεί απυ ημ κυμημμ 

εθπνυζςπμ ημο ακαδυπμο πνμμεζεοηή θαη ημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ημο θμνέα. 

Γάκ μ ακάδμπμξ δεκ εμθακηζζεί ζηηξ ακςηένς πνμζεζμίεξ γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ ή 

δεκ πνμζθμμίζεη ηεκ πνμζήθμοζα εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηειέζεςξ, εθανμυδμκηαη γη’ αοηυκ 

μη θονχζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.  

 

Άνζνμ 15μ   

νυκμξ θαη ηνυπμξ πνυζβαζεξ ζηα έγγναθα 

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία έπμοκ πνυζβαζε ζηα 

έγγναθα πμο πανάγμκηαη ζημ Οφζηεμα με ημκ ηνυπμ θαη ζημ πνυκμ πμο μνίδεηαη απυ ηηξ θαηά 

πενίπηςζε θείμεκεξ δηαηάλεηξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 5 ημο 

κ. 2690/1999, ηςκ δηαηάλεςκ γηα ημ ειεθηνμκηθυ δεμυζημ έγγναθμ (ΡΑΝ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΓΗ Β’ 1317/23.04.2012) θαη αοηχκ ηεξ πενίπηςζεξ β ηεξ παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 6 ημο κ. 

4155/2013. 

 

Άνζνμ16μ  

Ε δαπάκε δεμμζίεοζεξ ηεξ πνμθήνολεξ βαναίκεη ημκ ακάδμπμ, απυ 4/9/2009, ζφμθςκα με ημ 

άνζνμ 46 ημο Κ. 3801/2009, ΦΓΗ 163. 

 

Άνζνμ17μ 

Γγγοήζεηξ 

α) Γγγφεζε ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ. 
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Ε εγγφεζε αοηή εθδίδεηαη οπέν ημο ζομμεηέπμκημξ θαη μνίδεηαη ζημ πμζυ ηςκ 3.202,50 εονχ 

(1% επί ημο ζοκμιηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ) με ηζπφ ημοιάπηζημκ 3 μεκχκ μεηά ηεκ ιήλε οπμβμιήξ 

ηςκ πνμζθμνχκ. 

Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ αμέζςξ μεηά ηεκ θαηαθφνςζε ηεξ 

πνμμήζεηαξ. 

  

β)Γγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ 

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ θαζμνίδεηαη ζε 1% επί ηεξ ζοκμιηθήξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ 

πνμμήζεηαξ, πςνίξ ημκ Φ.Ν.Α. Νανέπεηαη δε με εγγοεηηθή επηζημιή υπςξ μνίδεηαη απυ ημ Αν. 

26 ηεξ Ρπ. Απ. 11389/93. 

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ επηζηνέθεηαη ζημκ ακάδμπμ ηεξ πνμμήζεηαξ μεηά ηεκ 

μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή παναιαβή απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή, ηζπφεη δε έκα μήκα 

επηπιέμκ ημο ζομβαημφ πνυκμο πανάδμζεξ. 

 

Άνζνμ18μ 

Ννμζεζμία Νανάδμζεξ 

Ε ζφμβαζε ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ ηζπφεη γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2016-2017 (Μθηχβνημξ 2016 – 

έςξ ηέιμξ ζπμιηθμφ έημοξ Ζμφκημξ 2017). 

 

Άνζνμ19μ 

Ναναιαβή 

Ε πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή ζα γίκεηαη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή θαηυπηκ 

μαθνμζθμπηθήξ ελέηαζεξ θαη πναθηηθήξ δμθημαζίαξ, θαη ζα ζοκηάζζεηαη ημ ζπεηηθυ πνςηυθμιιμ 

γηα θάζε μήκα πανάδμζεξ ηςκ εηδχκ ζίηηζεξ. Οε πενίπηςζε πμο ε επηηνμπή αμθηβάιιεη γηα ηεκ 

πμηυηεηα, ηεκ θαηεγμνία ή ηεκ πνμέιεοζε εκυξ ή πενηζζμηένςκ εηδχκ έπεη ημ δηθαίςμα κα μεκ 

παναιάβεη ημ είδμξ ή ηα είδε.  

 

Άνζνμ20μ 

Φυνμη, ηέιε, θναηήζεηξ 

 Μ ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ημοξ βάζεη ηςκ θείμεκςκ δηαηάλεςκ θυνμοξ ηέιε θαη 

θναηήζεηξ πμο ζα ηζπφμοκ θαηά ηεκ ήμενα ηεξ δηεκενγείαξ ημο δηαγςκηζμμφ. Μ Φ.Ν.Α. βανφκεη 

ημοξ ΜΠΑ. Ποπυκ έλμδα εμηθμφ ή ενγαζηενηαθμφ  ειέγπμο, βανφκμοκ ημκ πνμμεζεοηή . 

 

Άνζνμ21μ 

Νιενςμή 

Ε  πιενςμή ημο πνμμεζεοηή ζα γίκεηαη ημεμαηηθά απυ ημ Παμείμ ημο Δήμμο μεηά ηεκ 

δηεκένγεηα ηεξ μνηζηηθήξ παναιαβήξ (θάζε μήκα) με ηεκ πνμτπυζεζε υηη ζα πνμζθμμηζημφκ 

έγθαηνα ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά ηςκ άνζνςκ 36 & 37 ημο ΓΗΝΜΠΑ. 

Πα  δηθαημιμγεηηθά πμο απαηημφκηαη είκαη : 

α) Βεβαίςζε ηςκ Δ/κηχκ ηςκ ζπμιείςκ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ημο ζοζζηηίμο, μαδί με ηα 

πνςηυθμιια παναιαβήξ ηεξ επηηνμπήξ. 

β) Πημμιυγημ ημο πνμμεζεοηή. 
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γ) Φμνμιμγηθή θαη αζθαιηζηηθή εκεμενυηεηα 

Δεκ ζα πνμζθένεηαη ζοζζίηημ ζε μένεξ πμο ηα ζπμιεία παναμέκμοκ θιεηζηά ιυγς θαηαιήρεςκ, 

ανγηχκ,  απενγηχκ, θαθμθαηνίαξ ή άιιμοξ ιυγμοξ ζε ζοκεκκυεζε με ημοξ Δ/κηεξ ηςκ ζπμιείςκ. 

 

Άνζνμ22μ 

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

ΓΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

 
Ε πανμφζα ηεπκηθή έθζεζε αθμνά ηεκ πνμμήζεηα εκυξ πιήνμοξ μεζεμενηακμφ γεφμαημξ γηα  

ηε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο μμοζηθμφ θαη θαιιηηεπκηθμφ ζπμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ελαθυζημοξ 

δέθα (610) μαζεηέξ γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2016-2017. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηε ζίηηζε θαη 

μεγαιφηενμο ή μηθνυηενμο ανηζμμφ μαζεηχκ. Ε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ζα γίκεηαη υιεξ ηηξ 

ενγάζημεξ εμένεξ ηεξ εβδμμάδαξ (5 εμένεξ) πμο είκαη ακμηπηά ηα ζπμιεία, ζφμθςκα με ηηξ 

ζπεηηθέξ θάζε θμνά απμθάζεηξ ημο Ρπ. Ναηδείαξ, ηηξ εμένεξ πμο θάκμοκ μαζήμαηα θαη υπη ηηξ 

εμένεξ ελεηάζεςκ, δειαδή πενίπμο μέπνη ηηξ 15-05-2016, ακάιμγα με ηεκ απυθαζε ημο 

ανμυδημο Ρπμονγείμο ζπεηηθά με ηεκ έκανλε ηςκ ελεηάζεςκ. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

ένπεηαη ζε ζοκεκκυεζε θαζεμενηκά με ημκ Δ/κηή ημο ζπμιείμο, πνμθεημέκμο κα εκεμενχκεηαη 

γηα ημκ αθνηβή ανηζμυ ηςκ πνμξ ζίηηζεξ μαζεηχκ. Ε εμενήζηα απμδεμίςζε ημο ακαδυπμο ζα 

ακένπεηαη απυ ημκ ανηζμυ ηςκ εμενεζίςξ δειςζέκηςκ μαζεηχκ απυ ηεκ Δ/κζε ημο ζπμιείμο 

επί ηεξ αλίαξ ημο εμενήζημο ζοζζηηίμο γηα θάζε μαζεηή.  

Μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ με δηθά ημο έλμδα κα πνμμεζεοηεί ημκ απαναίηεημ, πιέμκ 

θαηάιιειμ θαη ζφγπνμκμ, ελμπιηζμυ θαη ηα απαναίηεηα, πμιφ θαιήξ πμηυηεηαξ, ζθεφε θαη 

έπηπια, ηναπεδμθαζίζμαηα θιπ, γηα ηεκ απνυζθμπηε πανμπή ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ, δειαδή 

ζενμμζαιάμμοξ, δίζθμοξ θ.η.ι. υπςξ ακαιοηηθά ακαθένμκηαη ζημκ πίκαθα ΖΖ ημο πανυκημξ, θαη 

υηη άιια ενγαιεία ζεςνεί μ ακάδμπμξ απαναίηεηα γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ θαιφηενεξ πανμπήξ 

ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ.  

Ε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ζα γίκεηαη με εκηαίμ εδεζμαημιυγημ (μεκμφ), ζφμθςκα με ηηξ 

πνμτπμζέζεηξ θαη ημοξ υνμοξ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανμφζα. Ε παναζθεοή ηςκ γεομάηςκ ζα 

είκαη εμέναξ απμθιεηυμεκεξ ηεξ μεζυδμο πνμθαηάρολεξ ηφπμο cook and freeze, επί πμηκή 

απμθιεηζμμφ. Πμ δε ζενβίνηζμα απυ ημοξ οπαιιήιμοξ ημο ακαδυπμο άρμγμ. 

Ε απμπχνεζε ηςκ οπαιιήιςκ ημο ακαδυπμο ζα γίκεηαη μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ζίηηζεξ ημο 

ζοκυιμο ηςκ μαζεηχκ θαη ζε ζοκεκκυεζε με ημκ Δ/κηε ημο ζπμιείμο. 

 

Μ ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα πνμμεζεφεηαη με δηθά ημο έλμδα θαη δηθή ημο εοζφκε ηα 

ηνυθημα θαη ηα οιηθά γηα ηεκ παναζθεοή ηςκ θαγεηχκ, θαη είκαη απμθιεηζηηθυξ οπεφζοκμξ γηα 

ηεκ πμηυηεηά ημοξ. Μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηςκ οπυ πνμμήζεηα οιηθχκ πμο ζα απμηειμφκ 

ηεκ βάζε γηα ηεκ παναζθεοή ημο πνμζθενυμεκμο μεκμφ πενηγνάθμκηαη παναθάης ζημ θεθ. ΖΖΖ 

ηεξ πανμφζεξ. Πμ βάνμξ ηςκ μενίδςκ ηςκ παναζθεοαδυμεκςκ θαγεηχκ θαζχξ θαη ε πμηυηεηά 

ημοξ ζα είκαη ζφμθςκα, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, με ηεκ αγμνακμμηθή δηάηαλε 7/2009 υπςξ 

ηζπφεη ζήμενα. 

 

Ποπυκ αιιαγέξ ζημ μεκμφ ημο ακαδυπμο, ιυγς έιιεηρεξ εκυξ πνμσυκημξ ζηεκ αγμνά μπμνμφκ 
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κα γίκμοκ μεηά απυ έγθνηζε ηεξ Ρπενεζίαξ, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη ημ κέμ μεκμφ είκαη ηζάλημ 

πμηυηεηαξ. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαβάιιεη θάζε πνμζπάζεηα γηα ηεκ θαιφηενε πμημηηθή 

ζφκζεζε ηςκ μενίδςκ, θαζχξ θαη ημοξ βάνμοξ ημοξ.  

 

Ε παναζθεοή, απμζήθεοζε, μεηαθμνά ή δηακμμή ή δηάζεζε έημημςκ πνμξ θαηακάιςζε γεομάηςκ 

πνέπεη κα πναγμαημπμηείηαη με ογηεηκυ ηνυπμ, με ηεκ εθανμμγή ηςκ δηαδηθαζηχκ πμο 

ακαπηφζζμκηαη θαη οιμπμημφκηαη ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ημο ζοζηήμαημξ ακάιοζεξ θηκδφκςκ θαη 

θνίζημςκ ζεμείςκ ειέγπμο (HACCP), με βάζε ημκ θακμκηζμυ 852/2004 ημο Γονςπασθμφ 

Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ Γ.Γ. γηα ηεκ ογηεηκή ηςκ ηνμθίμςκ. Γπί πιέμκ, μ ακάδμπμξ 

μθείιεη υπη μυκμ κα εθανμυδεη αιιά θαη κα ακαζεςνεί ηεκ δηαδηθαζία ε μπμία ακαπηφζζεηαη θαη 

οιμπμηείηαη ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ημο HACCP. Ε εθανμμγή θαη ακάπηολε ημο παναπάκς 

ζοζηήμαημξ απμηειεί πνμτπυζεζε γηα ηε ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ ημο οπμρεθίμο ακαδυπμο. 

 

Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα έπεη πάκημηε επανθέξ θαη εηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ πιήνε 

ελοπενέηεζε ηςκ ζηηηδμμέκςκ μαζεηχκ. Πμ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο πμο ζα απμζηέιιεηαη ζημ 

ζπμιείμ ζα πνέπεη πνμεγμομέκςξ κα δηαπηζηςζεί υηη είκαη ογηέξ, γεγμκυξ ημ μπμίμ ζα 

πνμθφπηεη απυ επίζεμα έγγναθα (βηβιηάνηα ογείαξ ζεςνεμέκα απυ ημ ανμυδημ ημήμα ηεξ 

Δ/κζεξ Ργείαξ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη ηα εκ ιυγς άημμα είκαη εμβμιηαζμέκα θαη έπμοκ 

θάκεη ηηξ ακαγθαίεξ ελεηάζεηξ γηα μεηαδμηηθά κμζήμαηα, επαηίηηδα, θομαηίςζε θηι θαη άνα ηθακυ 

γηα ηεκ ςξ άκς ενγαζία. ια ηα παναπάκς ζα είκαη ακά πάζα ζηηγμή ζηε δηάζεζε θαη ηςκ μειχκ 

ηςκ επηηνμπχκ ειέγπμο θαη ζε πενίπηςζε αζζέκεηαξ ή αθαηαιιειυηεηάξ ημοξ ζα πνέπεη άμεζα 

κα ακηηθαηαζηαζμφκ. Γπίζεξ, οπμπνεμφηαη κα αζθαιίζεη ημ πνμζςπηθυ ημο, ζφμθςκα με ηηξ 

θείμεκεξ δηαηάλεηξ. 

 

Απαγμνεφεηαη ε εθ μένμοξ ημο ακαδυπμο εγθαηάζηαζε θαη ιεηημονγία δηθηφμο θαη δελαμεκήξ 

ογναενίμο ζημ πχνμ πμο παναπςνείηαη απυ ημ ζπμιείμ γηα ηεκ ζοκηήνεζε ηςκ θαγεηχκ ζε 

θαηάιιειε ζενμμθναζία. Γπίζεξ, απαγμνεφεηαη ε πνήζε θηαιχκ ογναενίμο γηα ηε ιεηημονγία 

ζπεηηθχκ ζοζθεοχκ. 

 

Ε επμπηεία ηεξ ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο παναζθεοήξ ημο πνμξ πνμμήζεηαξ ζοζζηηίμο, θαη μ 

έιεγπμξ ηεξ γκεζηυηεηαξ θαη πμηυηεηαξ ηςκ πνεζημμπμημομέκςκ οιηθχκ, ηεξ πμζυηεηαξ θαη ημο 

βάνμοξ ηςκ πμνεγμομέκςκ μενίδςκ θαγεημφ, θαζχξ θαη μ (αηθκηδηαζηηθυξ) έιεγπμξ ηεξ 

θαζανηυηεηαξ ημο πχνμο ημο εζηηαημνίμο, δηεκενγείηαη απυ ημοξ επυπηεξ ογείαξ ηεξ Ρπενεζίαξ 

ημο Δήμμο, θαη είκαη ακελάνηεημξ ημο ειέγπμο πμο δηεκενγείηαη απυ ηηξ θαζ’ φιεκ ανμυδηεξ 

Ηναηηθέξ Ρπενεζίεξ (Αγμνακμμία, Ργεημκμμηθή Ρπενεζία Ρπμονγείμο ή ηε Δ/κζε Γμπμνίμο, 

Ηηεκηαηνηθήξ, ΓΦΓΠ θ.η.ι.).  Πα ακςηένς υνγακα παναθμιμοζμφκ ηεκ ηήνεζε υιςκ ηςκ υνςκ 

ηεξ ζφμβαζεξ απυ ημκ ακάδμπμ, ηα δε πμνίζμαηά ημοξ ζα οπμβάιιμκηαη ζηεκ εθάζημηε ανμυδηα 

οπενεζία πνμξ εκεμένςζε θαη ιήρε ζπεηηθχκ απμθάζεςκ υπμο ηοπυκ πνεηάδεηαη. Μ ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαη κα δέπεηαη ημκ ακςηένς έιεγπμ θαη κα δηεοθμιφκεη ηα υνγακα πμο ημκ αζθμφκ. 

 

Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί απυιοηε θαζανηυηεηα ζε υιμοξ ημοξ πχνμοξ πμο οπάγμκηαη 

ζημ εζηηαηυνημ, με δηθά ημο έλμδα. Ε ακαζέημοζα ανπή, μεηά απυ ζπεηηθή εηζήγεζε ηεξ 
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Ημηκςκηθήξ Ρπενεζίαξ ημο Δήμμο, άιιεξ ανμυδηαξ Ρπενεζίαξ θαη ημο Δ/κηε ημο ζπμιείμο 

μπμνεί κα δεηήζεη απυ ημκ ακάδμπμ κα ακηηθαηαζηήζεη οπάιιειυ ημο γηα ιυγμοξ ογείαξ (ροπηθυ 

ή μεηαδμηηθυ κυζεμα), ακάνμμζηεξ ζομπενηθμνάξ ή έιιεηρεξ θαζανηυηεηαξ. Μ απμιουμεκμξ δεκ 

δφκαηαη κα απαηηήζεη ηεκ ηοπυκ δηθαημφμεκε απμδεμίςζε απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή. 

 

Ναναθάης πανμοζηάδεηαη μ ακαιοηηθυξ πίκαθαξ πιήνςκ γεομάηςκ γηα ηέζζενηξ εβδμμάδεξ θαη 

γηα υιεξ ηηξ εμένεξ ηεξ εβδμμάδαξ ημο πνμζθενυμεκμο εδεζμαημιμγίμο απυ Δεοηένα μέπνη θα 

Ναναζθεοή. Πμ πνμακαθενυμεκμ εμενήζημ εδεζμαημιυγημ ζα πνέπεη απαναίηεηα κα είκαη 

ζφμθςκμ με ημοξ θακυκεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ θαη ημκ παναθάης πίκαθα. 

 

ΝΖΚΑΗΑΟ Ζ 

ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΖΠΖΟΕΟ ΙΜΡΟΖΗΜΡ θαη ΗΑΘΘΖΠΓΚΖΗΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ 

ΔΓΡΠΓΞΑ ΠΞΖΠΕ ΠΓΠΑΞΠΕ ΝΓΙΝΠΕ ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 

 

ΙΕΚΖΑΖΜ ΙΓΚΜΡ 

1Ε ΓΒΔΜΙΑΔΑ 

ΔΓΡΠΓΞΑ ΠΞΖΠΕ ΠΓΠΑΞΠΕ ΝΓΙΝΠΕ ΝΑΞ/ΟΗΓΡΕ 

Ημηυπμοιμ Σεηυ 

Ναηάηα θμφνκμο 

Οαιάηα Φνμφημ 

κενυ ρςμί  

Ναζηίηζημ Οαιάηα 

Φέηα Φνμφημ κενυ 

ρςμί 

Φαζυιηα μέηνηα 

θμφνκμο 

Οαιάηα Φέηα 

Γιοθυ κενυ 

ρςμί 

 

Ημθθηκηζηυ 

Νμονέξ Οαιάηα  

Φνμφημ κενυ 

ρςμί 

 

 

Αναθάξ(50%) με 

παηάηεξ (50%) 

Οαιάηα Φέηα Φνμφημ 

κενυ ρςμί 

2Ε ΓΒΔΜΙΑΔΑ 

ΔΓΡΠΓΞΑ ΠΞΖΠΕ ΠΓΠΑΞΠΕ ΝΓΙΝΠΕ ΝΑΞ/ΟΗΓΡΕ 

Ημημζκίηζει 

Ξηδυημ Οαιάηα 

Φνμφημ κενυ ρςμί 

Ιαθανυκηα με θημά 

με ηονί  Οαιάηα 

Φνμφημ κενυ ρςμί 

Ξεβίζηα ζαιάηα  

Φέηα Γιοθυ 

ρςμί 

Παξ Ηεμπάπ 

Οαιάηα Ναηάηα 

θμφνκμο Φνμφημ 

κενυ ρςμί 

Σανμθνμθέηα Νμονέξ 

ζαιάηα Φνμφημ κενυ 

ρςμί 

3Ε ΓΒΔΜΙΑΔΑ 

ΔΓΡΠΓΞΑ ΠΞΖΠΕ ΠΓΠΑΞΠΕ ΝΓΙΝΠΕ ΝΑΞ/ΟΗΓΡΕ 

Ημηυπμοιμ 

Νμονέξ ζάιηζα 

θυθθηκε Οαιάηα 

θνμφημ κενυ ρςμί 

Ιπηθηέθη Ξφδη  

ζαιάηα θνμφημ 

κενυ ρςμί 

Φαζμιάδα 

Οαιάηα Φέηα 

Γιοθυ ρςμί 

μηνηκή μπνηδυια 

με παηάηεξ 

ηεγακηηέξ ζαιάηα 

θνμφημ κενυ 

Οπακαθυνοδμ ζαιάηα 

θέηα θνμφημ κενυ 

ρςμί 

4Ε ΓΒΔΜΙΑΔΑ 

ΔΓΡΠΓΞΑ ΠΞΖΠΕ ΠΓΠΑΞΠΕ ΝΓΙΝΠΕ ΝΑΞ/ΟΗΓΡΕ 

Ημημζκίηζει νφδη  

Οαιάηα θνμφημ 

κενυ ρςμί 

Ομοηδμοθάθη 

Νμονέξ Οαιάηα  

Φνμφημ κενυ ρςμί 

Φαθέξ  

Οαιάηα Φέηα 

Γιοθυ ρςμί 

Ιμζπάνη γημοβέηζη   

Οαιάηα Φνμφημ κενυ 

ρςμί 

Σανμθνμθέηα 

Ναηάηα ηεγακηηή 

Οαιάηα Φνμφημ 
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κενυ ρςμί 

 

 

ια ηα παναπάκς είκαη με πμηκή απμθιεηζμμφ. 

 

Ναναπάκς θαηαγνάθεηαη ε ζφκζεζε ημο απαηημφμεκμο μεκμφ ζε εηθμζαήμενε βάζε θαη είκαη επί 

πμηκή απμθιεηζμμφ. Μ ηνυπμξ παναζθεοήξ θαη ε μμνθή ημο πνμξ πνμμήζεηαξ γεφμαημξ μέκμοκ 

ακμηπηά ζημοξ οπμρεθίμοξ. Ωζηυζμ ηα οιηθά γηα ηεκ παναζθεοή ηςκ υζςκ πνέπεη κα είκαη 

ζφμθςκα με ημκ ζπεηηθυ πίκαθα οιηθχκ ηεξ πανμφζεξ. Γπηπιέμκ πανμπέξ, μη μπμίεξ ζα 

ζοκηειμφκ ζηεκ βειηίςζε ηεξ ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ υπςξ π.π. εηδηθυ μεκμφ κεζηεηχκ θαη 

δηαίηεξ, πνχημ πηάημ, γιοθυ, ζα πνέπεη κα ακαγνάθεηαη ςξ ηέημηεξ (επηπιέμκ πανμπέξ) θαη ζα 

ιεθζμφκ οπυρε. 

 

 

ΝΖΚΑΗΑΟ ΖΖ 

ΡΘΖΗΜΠΓΚΖΗΕ ΡΝΜΔΜΙΕ / ΟΗΡΓΕ 

 Θενμμζαιάμμοξ πμο κα ηενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ μέζα ζημοξ μπμίμοξ ζα μεηαθένμκηαη ηα 

θαγεηά πνμθεημέκμο κα δηαηενμφκηαη δεζηά, 

 Δίζθμη με πςνίζμαηα 

 Γπηθάιορε δίζθςκ απυ εηδηθυ πιαζηηθυ μίαξ πνήζεςξ γηα θαιφηενε δηαζθάιηζε ηεξ ογηεηκήξ 

(ζεςνείηαη πνμαηνεηηθυ ζηεκ πνμζθμνά θαη ιαμβάκεηαη οπυρε, ςξ πνμζθμνά) 

 Ιαπαηνμπίνμοκα, 

 Αιαηηένεξ, πηπενηένεξ, 

 ανημπεηζέηεξ, 

 Ριηθά θαζανηυηεηαξ (γηα ημκ θαζανηζμυ ηςκ ζθεοχκ ημοξ θαη ημο πχνμο εκ γέκεη) 

 ηη άιια ενγαιεία ζεςνεί μ ακάδμπμξ θαη ε Δ/κζε ημο ζπμιείμο απαναίηεηα γηα ηεκ 

ελαζθάιηζε ηεξ θαιφηενεξ πανμπήξ ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ. 

 Ζζμζενμηθά θηβχηηα γηα ηε μεηαθμνά ηςκ ηνμθίμςκ πμο πνέπεη κα δηαηενμφκηαη ζε ρφλε 

υπςξ γαιαθημθμμηθά. 

 

Ε μνγάκςζε ημο εζηηαημνίμο, ε πνμμήζεηα ηςκ ζπεηηθχκ μεπακεμάηςκ, ενγαιείςκ, επίπιςκ 

θαη ζθεοχκ, θαη γεκηθά ε υιε οιηθμηεπκηθή οπμδμμή ημο εζηηαημνίμο, ακήθεη ζημκ ακάδμπμ, μ 

μπμίμξ ακαιαμβάκεη υιεξ ηηξ ζπεηηθέξ δαπάκεξ, θαζχξ θαη ηε ζοκηήνεζε αοηχκ, γηα υιμ ημ 

δηάζηεμα δηάνθεηαξ ηεξ ζφμβαζεξ. Ε ακάιερε με ηεκ πνμζθμνά ηεξ οπμπνέςζεξ πνμζθυμηζεξ 

ελμπιηζμμφ πένακ αοημφ πμο πενηγνάθεηαη παναπάκς ζα ιεθζεί οπυρε. 

 

 

ΖΖΖ. ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ / ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΝΞΜΖΜΚΠΩΚ ΝΞΩΠΩΚ ΡΘΩΚ 

 

Ναναθάης πνμηίζεηαη μη πνμδηαγναθέξ πμο πνέπεη κα δηαζέημοκ ηα πνμξ πνμμήζεηα ηνυθημα 

πμο ζα απμηειμφκ ηηξ πνχηεξ φιεξ γηα ηεκ παναζθεοή ημο ζοζζηηίμο ηςκ μαζεηχκ. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ε ακαζέημοζα ανπή δίκεη ηδηαίηενε βανφηεηα ζηεκ πμηυηεηα ημο ηειηθμφ πνμξ 
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πνμμήζεηα πνμσυκημξ θαη επμμέκςξ ζέηεη αοζηενέξ πνμδηαγναθέξ ζε υια ηα ζηάδηα παναζθεοήξ 

ημο (απυ ηεκ πνμμήζεηα ηςκ πνχηςκ οιχκ έςξ ημ ζενβίνηζμα), ηηξ μπμίεξ μ ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαη κα δεζμεοηεί με οπεφζοκε δήιςζή ημο υηη απμδέπεηαη ακεπηθφιαθηα, υηη ζα 

πνμμεζεφεηαη ηα πνμσυκηα με ηηξ παναθάης πνμδηαγναθέξ θαη υηη ζα απμδέπεηαη ακεπηθφιαθηα 

θάζε αηθκηδηαζηηθυ έιεγπμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, πνμθεημέκμο κα δηαπηζηςζεί ακ ηενείηαη ε 

πνμμήζεηα πνμσυκηςκ με ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο μνίδεη ε δηαθήνολε θαη ε ζφμβαζε. 

 

1) ΗΞΓΑΟ ΙΜΟΑΞΖΟΖΜ ΚΩΝΜ 

Πμ θνέαξ κα πνμένπεηαη απυ δχμ ζθαγμέκμ ζε ζθαγεία πμο ιεηημονγμφκ κυμημα, κα έπεη οπμζηεί 

θνεςζθμπηθυ έιεγπμ θαη κα θένεη ηηξ πνμβιεπυμεκεξ ζεμάκζεηξ ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα 

κμμμζεζία. Γηδηθά γηα ημ βυεημ θνέαξ – δηεοθνηκίδεηαη υηη ζα αθμνά βυεημ κεανυ δχμ 12 έςξ 24 

μεκχκ – απαηηείηαη ε πνμζθυμηζε εηηθέηαξ επηζήμακζεξ. 

Πα θνέαηα κα πνμένπμκηαη απυ δχα πμο βνίζθμκηαη ζε άνηζηε ζνεπηηθή θαη θοζηθή θαηάζηαζε 

θαη ηα ζθαγεία ηεξ κα ηαληκμμμφκηαη με μηθνή θαηεγμνία ιίπμοξ. 

Πμ θνέαξ θαηά ημκ πνυκμ πανάδμζήξ ημο ζημκ θμνέα δεκ πνέπεη κα πανμοζηάδεη ζενμμθναζία 

ακχηενε ηςκ +7μ C μλφηεηα (ΞΕ) μεγαιφηενε ημο 6,1 θαη μηθνυηενε ημο 5,6 θαη αιιμίςζε ημο 

πνχμαημξ ηεξ μζμήξ θαη ηεξ ζφζηαζεξ. Ε μεηαθμνά ημο θνέαημξ πνμξ ημκ θμνέα ζα γίκεηαη οπυ 

ογηεηκέξ ζοκζήθεξ θαη με μεηαθμνηθά μέζα εθμδηαζμέκα με ζπεηηθή άδεηα ηεξ Ηηεκηαηνηθήξ 

Ρπενεζίαξ. 

Μ θημάξ ζα θυπηεηαη απυ θνέαξ πμο πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με άδεηα ηεξ Ηηεκηαηνηθήξ 

Ρπενεζίαξ. Θα παναζθεοάδεηαη απυ κςπυ θνέαξ δχμο πμο έπεη ζθαγεί ζφμθςκα με ηεκ 

ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ζα πανάγεηαη ζε ενγμζηάζημ κμμίμςξ αδεημδμημφμεκμ με Η.Α.Η.Γ. 

(Ηςδηθυξ Ανηζμυξ Ηηεκηαηνηθήξ Έγθνηζεξ). 

Οε πενίπηςζε πμο ημ θνέαξ έπεη οπμζηεί θαηάρολε, μ πνυκμξ ζοκηήνεζήξ ημο κα μεκ 

οπενβαίκεη ημ έκα (1) έημξ. 

 

2) ΗΜΠΜΝΜΡΘΑ ΚΩΝΑ (η.65%) 

Πα θμηυπμοια ζα πνέπεη κα έπμοκ επανθή ζνέρε, κα έπμοκ ζθαγεί θακμκηθά θαη υπη ιυγς 

αννχζηηαξ ζε εγθεθνημέκα θαη κυμημα ιεηημονγμφκηαη πηεκμζθαγεία, ακεπηογμέκμ μοσθυ ζφζηεμα 

με δένμα ιείμ θαη μαιαθυ ληθμεηδή απυθοζε ημο ζηένκμο μαιαθή θαη άθαμπηε θαη κα έπμοκ 

δηαηναθεί με θαιή ηνμθή. Δεκ ζα πνέπεη κα ακαδίδμοκ θαθμζμία, απαιιαγμέκα αιιμηχζεςκ, 

θαθχζεςκ, εθδμνχκ θαη γεκηθυηενα κα θένμοκ ηε ζθναγίδα ημο πηεκμζθαγείμο θαη ηεκ 

εμενμμεκία ζθαγήξ θαη ακάιςζεξ. Πα πνμζθμμηδυμεκα θμηυπμοια (η.65%) κα είκαη ζθαγμέκα, 

απμζηεηνςμέκα, πςνίξ θεθάιη θαη πυδηα πμο θυβμκηαη ζημοξ ηανζμφξ ή έκα εθαημζηυ θάης απυ 

αοημφξ θαη πςνίξ ζημ ζοθχηη, ζημμάπη, θανδηά θαη έκηενα. Πμ βάνμξ ημοξ πνέπεη κα είκαη 1.200 

γν. έςξ 1.400 γν. Γεκηθά πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε πενί ηνμθίμςκ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ.  

Πα ηεμαπηζμέκα θμηυπμοια, κα θένμοκ υιεξ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ εκδείλεηξ απυ ηηξ θείμεκεξ 

δηαηάλεηξ θαη κα πνμένπμκηαη απυ εγθεθνημέκε εγθαηάζηαζε με άδεηα θαη Η.Α.Η.Γ. (Ηςδηθυξ 

Ανηζμυξ Ηηεκηαηνηθήξ Έγθνηζεξ). 

 

3) ΣΑΞΖΑ  
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Πμ πνμζθενυμεκμ είδμξ ζα είκαη έκα απυ ηα παναθάης είδε ρανηχκ θάζε θμνά, ζηεκ ακηίζημηπε 

πμζυηεηα μενίδαξ, υπςξ πνμβιέπεηαη απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. ΓΖΔΕ ΦΞΓΟΗΩΚ 

ΣΑΞΖΩΚ: ΟΑΞΔΓΘΑ, ΟΗΜΡΙΝΞΖ, ΠΜΚΜΟ (ΚΩΝΜΟ Ή ΗΑΠΓΣΡΓΙΓΚΜΟ), ΠΟΖΝΜΡΞΑ 

Ή ΘΑΒΞΑΗΖ ηα δφμ ηειεοηαία είδε ηπζομηνμθείμο. Απυ ηα παναπάκς είδε μυκμ μ ηυκμξ είκαη 

δοκαηυ κα είκαη θαηερογμέκμξ ζημκ μπμίμ μ επίπαγμξ ζα πνέπεη κα ακένπεηαη ζηα μεκ μιυθιενα 

ράνηα μέπνη 10% ημο βάνμοξ ημοξ, ζηα δε θηιεημπμηεμέκα ή ηεμαπηζμέκα μέπνη 15% ημο βάνμοξ 

ημοξ. Ακ ακένπεηαη πάκς απυ ηα ακςηένς υνηα, ηυηε ζα πνέπεη κα ακαγνάθεηαη ζηε ζοζθεοαζία 

ημο θαη/κμο αιηεφμαημξ ημ θαζανυ βάνμξ ημο. 

ια ηα ράνηα ζα πνέπεη κα έπμοκ ζοκηενεζεί θακμκηθά, κα μεκ πανμοζηάδμκηαη ζεμεία 

αθοδάηςζεξ, απμπνςμαηηζμμφ ή μζμήξ με θακμκηθήξ θαη γεκηθά κα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε πενί 

ηνμθίμςκ ηζπφμοζεξ γεκηθέξ δηαηάλεηξ. 

Ιεηαλφ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ απαηηείηαη θαη ε πνμζθυμηζε βεβαίςζεξ ηεξ Δ/κζεξ Ηηεκηαηνηθήξ 

υηη ηα ράνηα πνμένπμκηαη απυ θαηαπςνεμέκε ηπζουζθαια ή απυ εγθεθνημέκε εγθαηάζηαζε με 

HACCP θαζχξ επίζεξ θαη Η.Α.Η.Γ. (Ηςδηθυξ Ανηζμυξ Ηηεκηαηνηθήξ Έγθνηζεξ). 

 

4) ΜΝΩΞΜΘΑΑΚΖΗΑ 

Πα μπςνμιαπακηθά ζα είκαη Α’ πμηυηεηαξ, ηεξ επμπήξ, θνέζθα θαη ζα πιενμφκ ηηξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ Γ.Γ. Απαγμνεφεηαη ε φπανλε ειαηηςμαηηθχκ θνμφηςκ ζηεκ πμζυηεηα πνμξ 

θαηακάιςζε πμο μεηαθένεηαη ζημ ζπμιείμ. 

Γθηζηάηαη ε πνμζμπή ημο πνμμεζεοηή υπςξ ζημ δειηίμ απμζημιήξ θαη ζημ ακηίζημηπμ ηημμιυγημ 

ακαγνάθμκηαη ιεπημμενχξ παναθηενηζμμί ημο πνμζθμμηδμμέκμο είδμοξ, θαηεγμνία θαη ηυπμξ 

πνμέιεοζεξ θαη θάζε παναθηενηζηηθυ γκχνηζμα π.π. ΝΜΞΠΜΗΑΘΖΑ: Ιένιηκ, Ηνήηεξ θηι 

ΙΕΘΑ: Οηάνθηκ, Κηειίζημοξ θηι ΑΘΑΔΖΑ: Ηνοζηάιηα θηι. 

 

5) ΑΡΓΑ 

Πα πνμμεζεουμεκα αογά κα είκαη Α’ Ηαηεγμνίαξ θαη κα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ ηεξ Γιιεκηθήξ κμμμζεζίαξ θαη ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Γ.Μ.Η. θαη κα είκαη άκς ηςκ 53 γν. Πμ 

θέκηνμ πνμμήζεηαξ ζα πνέπεη κα είκαη εγθεθνημέκμ ςξ Ωμζθμπηθυ Ηέκηνμ θαζχξ θαη θένεη 

θςδηθυ ανηζμυ ΓΜΗ απυ ηεκ Δ/κζε Ηηεκηαηνηθήξ. Πα δε δηθαημιμγεηηθά θαη βεβαηχζεηξ πμο 

απμδεηθκφμοκ υια ηα παναπάκς απαηηείηαη κα είκαη ζηε δηάζεζε ημο πνμμεζεοηή γηα θάζε 

έιεγπμ απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ. 

 

6) ΓΑΘΑ ΝΑΟΠΓΞΖΩΙΓΚΜ 

Πα πνμμεζεουμεκα είδε πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ ζφμθςκα με ημκ θχδηθα 

Πνμθίμςκ & Νμηχκ θαη κα πνμένπμκηαη απυ κμμίμςξ ιεηημονγμφκηα ενγμζηάζηα. Ζδηαίηενε 

έμθαζε πνέπεη κα δμζεί ζηηξ πνμδηαγναθέξ γηα ηεκ απμζήθεοζε θαη ηε μεηαθμνά. 

Πμ παζηενηςμέκμ γάια πνέπεη:  

Α. Κα έπεη οπμβιεζεί ζε επελενγαζία πμο πενηιαμβάκεη ηεκ έθζεζε ζε ορειή ζενμμθναζία γηα 

μηθνυ πνμκηθυ δηάζηεμα (ημοιάπηζημκ 71,7μ C γηα 15’’ ή ηζμδφκαμμξ ζοκδοαζμυξ) ή ζε δηαδηθαζία 

παζηενίςζεξ πμο πνεζημμπμηεί δηαθμνεηηθμφξ ζοκδοαζμμφξ πνυκμο θαη ζενμμθναζίαξ γηα ηεκ 

επίηεολε ηζμδφκαμμο απμηειέζμαημξ. 

Β. Κα πανμοζηάδεη ανκεηηθή ακηίδναζε ζηε δμθημαζία θςζθαηάζεξ θαη ζεηηθή ακηίδναζε ζηε 
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δμθημαζία οπενμλείδαζεξ. Ωζηυζμ, επηηνέπεηαη ε παναγςγή παζηενηςμέκμο γάιαθημξ με 

ανκεηηθή ακηίδναζε ζηε δμθημαζία οπενμλείδαζεξ οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ε εηηθέηα ημο 

γάιαθημξ θένεη έκδεηλε υπςξ «ορειήξ παζηενίςζεξ». 

Γ. Αμέζςξ μεηά ηεκ παζηενίςζε κα ρφπεηαη ημ ζοκημμυηενμ δοκαηυκ ζε ζενμμθναζία πμο δεκ 

οπενβαίκεη ημοξ 6μ C ζηεκ μπμία θαη ζοκηενείηαη, απμζεθεφεηαη θαη δηακέμεηαη, ε δε δηάνθεηα 

ηεξ ζοκηήνεζήξ ημο θαζμνίδεηαη με εοζφκε ημο παναζθεοαζηή θαη δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ηηξ 

5 εμένεξ ζομπενηιαμβακμμέκεξ θαη ηεξ εμενμμεκίαξ παζηενίςζεξ. 

Δ. Οηε ζοζθεοαζία πνέπεη απαναηηήηςξ κα γνάθεηαη έκηοπμξ ε εμενμμεκία ηεξ παζηενηχζεςξ. 

Γ. Κα πνμένπεηαη απυ εγθαηάζηαζε αδεημδμηεμέκε θαη εγθεθνημέκε απυ ηε Δ/κζε Ηηεκηαηνηθήξ. 

 

7) ΠΡΞΖ ΦΓΠΑ 

Πμ πνμζθενυμεκμ είδμξ ζα πνέπεη κα είκαη Α’ πμηυηεηαξ, παναγυμεκμ απυ πνυβεημ ή με μείγμα 

πνυβεημο-γίδηκμο γάιαθημξ, ζφμθςκα με ημκ θχδηθα Πνμθίμςκ & Νμηχκ, απυ εγθεθνημέκμ 

ηονμθμμείμ θαη ζηεκ ζοζθεοαζία ημο παναγςγμφ κα ακαγνάθεηαη: 

 

α) ημ μκμμαηεπχκομμ ημο παναγςγμφ, ηονμθυμμο ή ε επςκομία ηεξ επηπείνεζεξ, 

β) ε ημπμζεζία ημο ηονμθμμείμο θαη 

γ) ε εμενμμεκία παναγςγήξ. 

Πα ηνίμμαηα απμθιείμκηαη. 

 

8) ΓΖΑΜΡΞΠΖ ΙΓ ΘΖΝΑΞΑ 3,9% 

Κα έπεη πενηεθηηθυηεηα ζε παναδμζηαθυ ιίπμξ 3,9% απυ κςπυ γάια, ζε ζοζθ. 200 

γν.,αενμζηεγχξ θιεηζμέκμ θαη κα παναζθεοάδεηαη ζε ενγαζηήνηα γηαμονηημφ εγθεθνημέκα. Πμ 

πνμμεζεουμεκμ γηαμφνηη θαη ηα ενγαζηήνηα παναζθεοήξ ημοξ κα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο 

ζέηεη ηζπφςκ θχδηθαξ ηνμθίμςκ θαη πμηχκ. 

 

9) ΓΖΔΕ ΓΑΘΑΗΠΜΗΜΙΖΑΟ 

Πμ κςπυ βμφηονμ ζα παναζθεοάδεηαη απυ πιήνεξ θαη θακμκηθυ γάια αγειάδμξ ή πνυβεημ 

παζηενηςμέκμ ή κα πνμένπμκηαη απυ παζηενηςμέκε θνέμα, κα θένεη πνμζηαηεοηηθυ πενηηφιηγμα 

έκακηη δοζμεκχκ ελςηενηθχκ επηδνάζεςκ θαη κα έπεη παναζθεοαζζεί ζε εγθαηαζηάζεηξ 

αδεημδμηεμέκεξ, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. Πα ζθιενά θαη εμίζθιενα ηονηά κα είκαη 

Α’ πμηυηεηαξ θαη κα έπμοκ παναζθεοαζζεί ζε εγθαηαζηάζεηξ αδεημδμηεμέκεξ, ζφμθςκα με ηεκ 

ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ζηεκ πνμζθμνά κα δειχκεηαη ε πνμέιεοζή ημοξ. 

 

10) ΔΡΙΑΞΖΗΑ, ΞΡΔΖ 

Πα πνμμεζεουμεκα δομανηθά κα πιενμφκ ηηξ δηαηάλεηξ ημο θχδηθα Πνμθίμςκ θαη Νμηχκ. 

 

11) ΓΘΑΖΜΘΑΔΜ ΝΑΞΘΓΚΜ 

Ζδηαίηενε βανφηεηα δίδεηαη ζηα έιαηα θαη πανάγςγά ημοξ πμο ζα πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ 

παναζθεοή ημο πνμξ πνμμήζεηα ζοζζηηίμο. Γηδηθυηενα ζα πνέπεη κα είκαη ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 124 ηεξ αν. 15523/31-08-2006 ΗΡΑ (ΦΓΗ 1187/η.Β’/31-08-2006). 

Οογθεθνημέκα: 
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Ννυθεηηαη απμθιεηζηηθά γηα: 

 Γιαηυιαδμ ελαηνεηηθυ πανζέκμ, δειαδή ειαηυιαδμ ακςηέναξ θαηεγμνίαξ πμο πανάγεηαη 

απεοζείαξ απυ ειηέξ θαη μυκμ με με μεπακηθέξ μεζυδμοξ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ. 

 Γιαηυιαδμ πανζέκμ, δειαδή ειαηυιαδμ ακςηέναξ θαηεγμνίαξ πμο πανάγεηαη απεοζείαξ 

απυ ειηέξ θαη μυκμ με με μεπακηθέξ μεζυδμοξ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. 

 Γιαηυιαδμ πμο απμηειείηαη απυ ελεογεκηζμέκα ειαηυιαδα θαη πανζέκα ειαηυιαδα, 

ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. 

 

12) ΑΞΠΜΟ - ΑΞΠΜΟΗΓΡΑΟΙΑΠΑ 

Μ πνμζθενυμεκμξ άνημξ – ανημζθεφαζμα πνέπεη κα είκαη θνέζθμ, παναγςγήξ ηεξ ίδηαξ εμέναξ, 

70 γν., παναζθεοαζμέκμ απυ εγθεθνημέκμοξ ηφπμοξ ή θαηεγμνίεξ αιεφνςκ, ζφμθςκα με ημκ 

θχδηθα Πνμθίμςκ & Νμηχκ. 

 

13) ΘΜΖΝΑ ΓΖΔΕ ΝΑΚΠΜΝΩΘΓΖΜΡ 

Πα πνμζθενυμεκα είδε πακημπςιείμο ζα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε πενί ηνμθίμςκ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ. 

 

ια ηα πνμξ πνμμήζεηα πνμσυκηα γηα ηεκ παναζθεοή ημο ζοζζηηίμο θαζχξ θαη μη μμκάδεξ 

παναγςγήξ, ζοζθεοαζίαξ ή δηακμμήξ ημοξ πνέπεη κα είκαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ Η.Ρ.Α. 

15523/31-08-2006 (ΦΓΗ 1187/η.Β’) θαη με ημοξ θακμκηζμμφξ Γ.Η. 178/2002 852/2004, 

853/2004, 854/2004, 882/2004 ζημοξ μπμίμοξ πενηγνάθμκηαη θαη μη εθάζημηε θονχζεηξ. 

 

Γηα ηε κμμημυηεηα υιςκ ηςκ παναπάκς ζα γίκμκηαη αηθκηδηαζηηθμί έιεγπμη απυ ηηξ ανμυδηεξ 

επηηνμπέξ θαη μη ηοπυκ παναηοπίεξ ζα επηθένμοκ ηηξ ακηίζημηπεξ θονχζεηξ (έθπηςημξ, 

πνυζηημα, θηι) 

Άνζνμ 23μ 

Δεμμζίεοζε 

  Δηαθήνολε ζφμβαζεξ ζοκηεηαγμέκε θαηά ημ ζπεηηθυ ηοπμπμηεμέκμ έκηοπμ ημο Ηακμκηζμμφ ΓΗ 

1564/2005 ηεξ Γπηηνμπήξ ζα απμζηαιεί γηα δεμμζίεοζε ηεκ 20-04-2016 ζηεκ Ρπενεζία 

Γπίζεμςκ Γθδυζεςκ ηεξ Γονςπασθήξ έκςζεξ. 

     Νενίιερε ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ ζα δεμμζηεοζεί άπαλ ζε μία (1) εβδμμαδηαία εθεμενίδα, 

ζε δφμ (2) εμενήζηεξ ημο κμμμφ, ζε μηα μηθμκμμηθή εθεμενίδα πακειιαδηθήξ θοθιμθμνίαξ θαη ζε 

μηα εθεμενίδα γεκηθχκ εηδήζεςκ  πακειιαδηθήξ θοθιμθμνίαξ, θαζχξ θαη ζημ ΦΓΗ Πεφπμξ 

Δ.Δ.Ο. 

    Πμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ζομπιενςμαηηθά έγγναθα δηαηίζεκηαη μυκμ ζε 

ειεθηνμκηθή μμνθή μέζς ημο δηαδηθηφμο ζηηξ δηεοζφκζεηξ www.hersonissos.gr θαη 

www.promitheus.gov.gr.   

    Ακηίγναθμ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ ζα ημηπμθμιιεζεί ζημκ πίκαθα ακαθμηκχζεςκ   ημο 

Δήμμο ενζμκήζμο θαη ζα ακανηεζεί  ζημ πνυγναμμα «ΔΖΑΡΓΓΖΑ»  . 
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   Πα έλμδα δεμμζίεοζεξ ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ βανφκμοκ ηεκ 

Γονςπασθή Έκςζε, ζημ δε Γιιεκηθυ Πφπμ ηυζμ ηεξ ανπηθήξ υζμ ηςκ ηοπυκ  επακαιεπηηθχκ 

δεμμπναζηχκ, βανφκμοκ  ημκ ακάδμπμ. [κ. 3801/09].  

 

 

Άνζνμ 24μ 

Πειηθέξ Δηαηάλεηξ 

Οπεηηθά με ηηξ θονχζεηξ θιπ. ή ηεκ επίιοζε ηςκ δηαθμνχκ μεηαλφ ημο Δήμμο θαη ημο 

Ακαδυπμο, πνηκ θαη μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ γίκεηαη εθανμμγή ηςκ ζπεηηθχκ 

δηαηάλεςκ ημο ΓΗΝΜΠΑ θαη ημο Ν.Δ. 60/2007. 
                              

     

                         Μ Aκηηδήμανπμξ 

 Μηθμκμμηθχκ οπενεζηχκ 

 

 

Γμμακμοήι Νιεονάθεξ  
  

ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΔΖΑΚΜΙΕ         

3. Πμήμα Ννμμεζεηχκ  

4. Φ.48β 
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