
ΙΤΘΤΝΗ ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΗλΪεζδο, 21.11.2022
Αλ. Πλω.: 2197

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΡΙΛΗΦΗ ΙΑΚΗΡΤΞΗ) ΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Η Πλσλομ ο  βμ ΠΑΝΑΛ AE,

Πλκεβλτδ βζελκθδεσ θκδεσ δΰθδησ η φλΰδηΫθμ πλκφκλΫμ ΰδ βθ Πλκηάγδ:
«Ποήθια αφέ σέσο ια α αασήαα σίασης ης ΠΑΝΑΛ Α»

ια ο 2 έη  ιήιο ααύσης η έο σφέοσα αό οιοοιή άοη οσφοά
αοισιά βάσι ιής

1. θγΫκ λξά – κδξέ πδεκδθθέμ:

θγΫκ λξά: ΠΝΛ ..

έκμ θγΫκμ λξάμ: Πκζηκξδεά βηκδεά  θάεδ κθ ΤπκκηΫ ΟΣ

Οσμ: Πζάλ εδ Ρηθκτ Σ.Κ. 71201

Σβζ.: 2814408000, 2814408035

λησδκμ ΤπΪζζβζκμ: ΜκΪκμ Κάμ

E-mail: info@depanal.gr

Ικζέ : www.depanal.gr

Κδεσμ NUTS: EL 431

2. Πλκςπκζκΰδησμ (Π/Τ) : θκζδεσμ Π/Τ η ΦΠ: 134.922,00 €

3. Πβΰά ξλβηκσββμ: «Ίδκδ πσλκδ»

4. Πλσίβ  Ϋΰΰλφ: Οδ θδφλσηθκδ ηπκλκτθ θ ζΪίκθ ΰθυβ θ ΰΰλΪφθ βμ τηίβμ ηΫ βμ

πζφσλημ κ γθδεκτ άηκμ Ηζελκθδευθ βηκέθ ηίΪθ (ΗΗ), ηΫ βμ

δδεεάμ πτζβμ www.promitheus.gov.gr κ Ϊθ άηκμ. βθ δκζέ βμ θγΫκμ λξάμ

(www.depanal.gr) έθδ δγΫδη σζ  ηίδεΪ τξβ βμ πλκτμ.

5. Κδεσμ CPV: 03131100-9

6. Κδεσμ NUTS ετλδκ σπκ πλΪκβμ βμ πλκηάγδμ/ εΫζβμ βμ πβλέμ: EL431. Πλδΰλφά βμ

βησδμ τηίβμ: «Ποήθια αφέ σέσο ια α αασήαα σίασης ης ΠΑΝΑΛ Α»

7. θζζεδεΫμ πλκφκλΫμ: θζζεδεΫμ πλκφκλΫμ θ ΰέθκθδ εΫμ.

8. δΪλεδ πλκηάγδμ: Η δΪλεδ βμ τηίβμ κλέαδ  24 ηάθμ πσ βθ βηλκηβθέ πκΰλφάμ βμ

τηίβμ εδ θΪλββμ κ ΚΗΜΗ.

9. δεδκτηθκδ ηηκξάμ: σπμ πλδΰλΪφδ κ Στξκμ κ δΰθδηκτ θζδεά δεάλιβ εδ

Πλλάη.

10. Η ΰΰτββ ηηκξάμ κ δΰθδησ: πκκτ 2.388,00 €.

11. Κλδάλδκ θΪγβμ: πκίΪζζδ πλκφκλΪ ΰδ κ τθκζκ βμ πλκηάγδμ πκ πλδζηίΪθκθδ βθ

πλκτ δεάλιβ, σπμ Ϋμ πλδΰλΪφκθδ κ πλΪλβη: «ΠΡΡΣΗΜ I : ΝΛΤΣΙΚΗ ΠΡΙΓΡΦΗ
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σλία 2

ΦΤΙΚΟΤ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΝΣΙΚΙΜΝΟΤ ΣΗ ΤΜΗ», η ελδάλδκ θΪγβμ βμ τηίβμ βθ

πζΫκθ ηφΫλκ πσ κδεκθκηδεά Ϊπκοβ πλκφκλΪ ίΪδ δηάμ.

ΠλοφολΫμ πο θ εαζτποθ ο τθοζο βμ πλοηάγδαμ, γα απολλέποθαδ ωμ απαλΪεμ.

12. Τπκίκζά πλκφκλυθ: Η εζβεδεά βηλκηβθέ πκίκζάμ θ πλκφκλυθ (ηΫ ΗΗ) έθδ β

Παλαεά 09.12.2022 εαδ υλα 14:00.

13. Η δδεέ γ δθλΰβγέ η ξλάβ βμ πζφσλημ κ γθδεκτ άηκμ Ηζελκθδευθ βηκέθ

ηίΪθ (..Η..Η..), ηΫ βμ δδεεάμ πτζβμ www.promitheus.gov.gr.

14. Χλσθκμ δξτκμ πλκφκλυθ: υε (12) ηάθμ πσ βθ πσηθβ βμ εζβεδεάμ βηλκηβθέμ πκίκζάμ βμ

πλκφκλΪμ.

15. Γζυ τθιβμ πλκφκλυθ : ζζβθδεά

16. θΪδμ – πλκδεδεΫμ πλκφΰΫμ:  πλέπβ πλκφΰάμ εΪ πλΪιβμ βμ θγΫκμ λξάμ,

δξτκθ σ θφΫλκθδ βθ πλΪΰλφκ 3.4 βμ δεάλιβμ.

17. βηκδτδμ: βηκέβ  γθδεσ πέπκ.

Σκ πζάλμ εέηθκ βμ πλκτμ δεάλιβμ εδ β Πλκεάλιβ (πλέζβοβ βμ πλκτμ δεάλιβμ)

εξλάγβεθ κ Κθλδεσ Ηζελκθδεσ Μβλυκ βηκέθ ηίΪθ (ΚΗΜΗ), κ δέεκ εδ βθ

δκζέ βμ θγΫκμ λξάμ β δτγθβ (URL): www.depanal.gr.

O δΰθδησμ γ διξγέ τηφθ η δμ δΪιδμ πκ κλέακθδ πελδίυμ κ πζάλμ τξκμ βμ

δεάλιβμ εδ δδεσλ τηφθ η δμ δΪιδμ θ θ.4412/16.

Η Πλσλομ ο ..

ζδαθά ΚαζολΪεβ - ΑλχοθΪεβ
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ία 1

Η Η& 

ΗΑ ΗΩ
οία, 21.11.2022

Α. . οής: 2197

Α. ιαής : 175923

ΑΗΗ Η Α Η ΑΩ

«οήθια αφέ σέσο ια α αασήαα σίασης ης ΑΑ Α»

ια ύο (2) έη  ιήιο ααύσης η έο σφέοσα αό οιοοιή άοη οσφοά
αοισιά βάση ιής

οϋοοισός η σιαβαοέο Α : 119.400,00 €

έο ..Α. 13% : 15.522,00 €

ύοο σιαβαοέο Α : 134.922,00 €

CPV: 03131100- όοι αφέ

σηιός Αιθός: 175923
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ία 4

1. ΝΘΣΟΤ ΡΧΗ ΚΙ ΝΣΙΚΙΜΝΟ ΤΜΗ

1.1 κδξέ θγΫκμ λξάμ

ία   Α
ΑΑ  
ΑΑ Α  Α
 ΑΑ Α..

Αιθός οοοιού ώο Α... ,  Α

αοιή ιύθσ ΑΑ Α Α, 
Α  Α )

ό Α 

αοιός ιός T.K.71201

έφο 2814408035, 2814408000

οιό αοίο (e-mail) info@depanal.gr

Αόιος ια οφοίς Α 

ιή ιύθσ σο ιαίο URL www.depanal.gr

ίος Ααθέοσας Αής

 Ααθέοσα Αή ίαι αώ αιία Α αι αήι σα   Α.

φαοσέο θιό ίαιο ίαι ο ιό.

ύια ασηιόηα Α.Α.

 ύια ασιόα ς Ααθέοσας Αής ίαι  ααή αι ο οιισός.

οιία ιοιίας

α α έαφα ς σύβασς ίαι ιαθέσια ια ύθ, ή, άσ & ά οιή
όσβασ έσ ς ιαιαής ύς www.promitheus.gov.gr ο  .

β άθ ίος ιοιία αι αααή οφοιώ ααοοιίαι έσ ο 
οήθις αι σίς φής , ο οοίο ίαι οσβάσιο αό  ιαιαή ύ
www.promitheus.gov.gr ο  .

 αιέ οφοίς ίαι ιαθέσις αό  οααφθίσα ιύθσ
www.promitheus.gov.gr αι ις ιθύσις :

 www.depanal.gr σ ιαοή: Α / Α

1.2 κδξέ δδεέμ-Χλβηκσββ

ίος ιαιασίας

 ιαισός θα ιαθί   αοιή ιαιασία ο άθο  ο . /.
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ία 5

ηαοόηση ης σύβασης

οέας αοόσς ς αούσας σύβασς ίαι  ΑΑ Α.  αά ια   ό
σύβασ βαύι  σιή ίσσ ο αιού οϋοοισού ο οιοοιού έος -2024
ο οαιασού  ο οέα.

ια  αούσα ιαιασία έι οθί  αόφασ  α. . / .. ΑΑ: -
 ια  αά οέσς/έισ έσσς ίσσς ια ο οιοοιό έος -2024.

1.3 θκπδεά Πλδΰλφά φδεκτ εδ κδεκθκηδεκτ θδεδηΫθκ βμ τηίβμ

Αιίο ς σύβασς ίαι  οήθια αφέ σέσο αι αφέ σέσο αφϊέ σ όος
σα αασήαα σίασς ς ΑΑ Α αθώς αι  αοή οισού  οφή σιαίο ια
αίας οοίας φιαές αές, οιά αήαα αφέ αι οισό σίασς ός
ααιά ιάφαι σο αάα  ς αούσας ιαής.
α ος οήθια ί ααάσσοαι σος αόοθος ιούς ο οιού ιοίο οσί
σβάσ CPV) : 03131100- όοι αφέ.
 ιώ αία ς σύβασς αέαι σο οσό  119.400,00€  σιαβαοέο Α
13% ιώ αία σιαβαοέο Α: 134.922,€ )
 ιάια ς σύβασς ια  οήθια αφέ σέσο οίαι σ ύο (2 έ αό  οία
οαφής ς  ιαία αάασς ια ιέο έα  έος  ος ίιος όος αι ις ίις ιές.
Ααιή ιαφή ο φσιού αι οιοοιού αιιέο ς σύβασς ίαι σο ΑΑΑ
 ς αούσας ιαής.
 σύβασ θα ααθί  ο ιήιο ς έο σφέοσας αό οιοοιή άο οσφοάς,
βάσι ιής.

1.4 Θηδεσ πζέδκ

 αάθσ αι έσ ς σύβασς ιέοαι αό  ί οοθσία αι ις α΄ οσιοόσ
αής οθίσς αοισιές άις, ός ισύο, αι ιίς:

ο . / Α’  όσις βάσις Έ, οθιώ αι σιώ οσαοή σις
ίς //  αι //», ός οοοιήθ  ο . / αι ισύι.
ο . / Α’  «ύσασ ιαίας Αάς Αής οσί βάσ αι ιού
οιού ώο οσί βάσ…»,
ς ' αιθ. /.. Αόφασς ο οού ιοοίας αι Αάς  θέα :
ύθισ ιιό θά ιοίας αι ιαίισς ο ιού οιού ώο
οσί βάσ  ’ 
  α.  ’ /-7- Αόφασ  οώ Αάς αι ύσ-
ιαίας «ύθισ ιιό θά ιοίας αι ιαίισς ο …».
ο . / Α’  «ααώισ οσιύσ  φοέ ο οσίο σο οαιαό αι
οιό ύο αι άς ιαάις»,
ο . / Α’  «αιιοί µασµαισµοί αι αµόισ ο οµοθιού αισίο µ ις
ιαάις ς ίας // ο αϊού οιοβοίο αι ο µβοίο ς ς
Αιίο  ια  έοσ οιώ ιµοοί σο αίσιο µόσι σµβάσ αι οιές
ιαάις»
ο .. / Α’  «αοισός έασς οιασιώ οσφώ ώι ς Α....»
ς ΄αιθ. /.. ΄/ .. οιής Αόφασς  οώ Αάς αι
ύσ αι φιαής ιαβέσς  θέα «θίσις ιώ ά ο αφοού 
αάθσ  οσί βάσ οθιώ αι σιώ  ήσ  ιέος αί
αι ιαιασιώ ο θιού σήαος οιώ οσί βάσ »
ς αιθ. ..Α. οι.    B’ /.. «οιή ιοόσ σο αίσιο 
όσι βάσ άι ο . /» Α΄
ς αιθ. / ..Α. B’ /.. «αθοισός θιού οφόο οιού
ιοοίο σο αίσιο  οσί βάσ».
ο . / Α’  «ιό οιό ώο ... αι σοισός ς
ιιαής οοθσίας», ός ισύι
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ία 6

ο . / Α’  «Αές οσιοοιής ιαίισς αι οίας σάσ ς
ίας // – όσιο οισιό αι άς ιαάις»
ο .. / Α’  «Αά οώσ αό ος ιαάς»
ς α.  ο . / Α’  «οσαοή ς ιής οοθσίας σ ία / ς
.. ια  ααοέσ  αθσήσ ώ σις οιές σααές»,
ο . / Α’  «φιαή ιαβέσ σάσ σ ιή οοθσία ς
ίας  / αι ς ίας  / – οιές ιοιίς σάσ
σο ιό ίαιο ς ίας  / αι άς ιαάις»,
ο . / Α’  «ιοοίσ ιαά ια  όσβασ σ όσια έαφα αι
σοιία»,
ο . / Α’  «ύσ ώια όο οσιθές Αίας»,
ο ./ Α’  «ύσ ο ώια ιοιιής ιαιασίας αι άς ιαάις» αι ιίς
 άθ ,, ,  αι  ές ,
ο αοισού  / ο  αι ο βοίο, ς ς Αιίο , ια  οσασία
 φσιώ οσώ έαι ς ασίας  οέ οσιού ααήα αι ια 
ύθ οφοία  οέ αώ αι  αάσ ς οίας // ιός
αοισός ια  οσασία οέ ίο ο αοσιάι ιαφέο ια ο  OJ L
119,
ο . / Α’  «Αή οσασίας οέ οσιού ααήα, έα φαοής
ο αοισού  / ο αϊού οιοβοίο αι ο βοίο ς ς Αιίο
 ια  οσασία  φσιώ οσώ έαι ς ασίας οέ οσιού
ααήα αι σάσ σ θιή οοθσία ς ίας  / ο αϊού
οιοβοίο αι ο βοίο ς ς Αιίο  αι άς ιαάις»,
 σ έσ  αέ ό οθισώ αοισιώ ά,  οιώ ιαά ο
ααφέοαι ά ή αοέο αό α οιόα σα σβαιά ύ ς αούσας, αθώς αι ο
σόο  ιαά ο ασφαισιού, αιού, οιιού, ιβαοιού αι φοοοιού
ιαίο ο ιέι  αάθσ αι έσ ς αούσας σύβασς, έσ αι α  ααφέοαι
ά ααά.
ο . / «ύσ ο ώια ή αι οιοή» ός ισύι ά ις οοοιήσις
αό ο . /.
ο άθο  ο όο /  Α' /-06- ός αιαασάθ  ο άθο 
ο . /  .. ισθές.
 //οι./..  /.΄/.. ιοοιή ιάα σιά  ος
ιοοιούς όος αι οϋοθέσις ιοίας ιιήσ οφί / οώ αι άς
ιαάις.
ο άθο  ο . / αι ο άθο  ο . / «οέο αίσιο ια 
ιαίισ  αοβή…».

αι αβάοας ό :

- ο  σύσασς ς ΑΑ Α..

-  αόφασ / αιό / ..  ΑΑ Α.. ί σόσς ιοώ
ιαισού ς ΑΑ Α.. :

-   Α . 2077/ 04.11. ισήσ ς ιύθσς ιοιιού ιοοιού ς
ΑΑ Α..

-  αόφασ 02/ αιό 83/ 08.11.  ΑΑ Α.. ί έισς ς ιέιας ο
ιαισού αι  ό αού αι έισς  ιώ οιααφώ

- T  α . 2175/ 17.11. αά οέσς ΑΑ: -)

1.5 Πλκγηέ πλζίάμ πλκφκλυθ

 ααιή οία αααβής  οσφοώ ίαι  αασή // αι ώα :.
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 ιαιασία θα ιθί  ήσ ο θιού σήαος οιώ όσι βάσ
() οήθις αι σίς ο   (ιαιαή ύ www.promitheus.gov.gr)

1.6 βηκδσβ

Α. ηοσίση σ θιό ίο

 οή αι ο ής ίο ς αούσας ιαής ααήθα σο ιό οιό
ώο οσί βάσ .

α έαφα ς σύβασς ς αούσας ιαής ααήθα σ σιή οιή
ιαιασία σύας όσιας σύβασς σο ,  οοία έαβ σιό Αύοα Αιθό: 175923
αι ααήθα σ ιαιαή ύ .proitheus.go.gr ο  .

ί ς αούσας ιαής οσιύαι αι σο ιό ύο, σύφα  ο άθο  ο
. / : σ ο οιές φίς «Α» αι «Α ».

ί ς αούσας ιαής ός οβέαι σ ίσ ισ ς ααάφο  ο
άθο  ο ./, ααήθ σο ιαίο, σο ισόοο http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΑ ΑΑ.

 ιαή ααήθ σο ιαίο, σ ισοσία ς ααθέοσας αής, σ ιύθσ
(URL): www.depanal.gr σ ιαοή: ► Α.

. Έοα ηοσιύσ

 αά  οσιύσ σο ιό ύο βαύι ο αάοο.

1.7 λξΫμ φληκασηθμ β δδεέ τθοβμ

ι οιοοιοί φοίς σύοαι όι:

α ού αι θα αοοθήσο α ού αά  έσ ς σύβασς, φόσο ιού, ις
οώσις ος ο αοέο αό ις ιαάις ς ιβαοιής, οιιοασφαισιής αι
αιής οοθσίας, ο έο θσισί  ο ίαιο ς Έσς, ο θιό ίαιο, σοιές
σβάσις ή ιθίς ιαάις ιβαοιού, οιιού αι αιού ιαίο, οι οοίς
ααιθούαι σο αάα  ο οσαήαος Α ο . /.  ήσ   ό
οώσ έαι αι ββαιώαι αό α όαα ο ιβέο  έσ  οσί
σβάσ αι ις αόις όσις αές αι σίς ο ού ός  οί ς θύς
αι ς αοιόάς ος,

β  θα ήσο αθέια, αάοα ή αασιά αθ΄ ό  ιάια ς ιαιασίας
αάθσς, αά αι αά ο σάιο έσς ς σύβασς, φόσο ιού,

 αβάο α αάα έα ια α ιαφάο  ισιόα  οφοιώ ο
έο ααισθί ς έοις.
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2.  Α   Η

2.1 ΓθδεΫμ Πζβλκφκλέμ

2.1.1 Έΰΰλφ βμ τηίβμ

α έαφα ς αούσας ιαιασίας σύας, ίαι α αόοθα:

1.   α. . 2197/21.11.2022 οή ς ύβασς

2. ο αϊό ιαίο Έαφο ύβασς []

3.  αούσα ιαή αι α ααήαά ς

4. οι σαιές οφοίς ο ό αέοαι σο αίσιο ς ιαιασίας, ιίς
σιά  ις οιααφές αι α σιά ιαιοοιά

2.1.2 πδεκδθθέ - Πλσίβ  Ϋΰΰλφ βμ τηίβμ

Ός οι ιοιίς σ σέσ  α βασιά σοιία ς ιαιασίας σύας ς σύβασς, αθώς αι
ός οι αααές οφοιώ, ιίς  οιή οβοή, ούαι   ήσ ς
αφόας ο θιού σήαος οιώ οσί βάσ ,  οοία ίαι
οσβάσι έσ ς ιαιαής ύς (www.promitheus.gov.gr).

οσφέαι ίσς ύθ, ής, άσ αι ά οιή όσβασ σα έαφα ς
σύβασς σ ισοσία www.depanal.gr σ ιαοή :  / Α.

ιβάοαι σος οιοοιούς φοίς οι άθι ααιήσις  σοό  οσασία ο
ισιού ααήα  οφοιώ  αέ άφ ς σύβασς.  οιοοιός
φοέας αααβάι  οέσ α ήσι ισιά αι α  σοοιήσι σ ίος
σιαβαοέ  οσώ ο ιού αι ιθούς ύο, ίς  οού
έαφ σαάθσ ς Ααθέοσας Αής, α αέ έαφα ή οφοίς ο ούο
αό αά. ι οιοοιοί φοίς ιασφαίο  ήσ  ααιήσ αώ αό ο οσιό
ος, ος οάβος ος αι άθ άο ίο όσο ο σιοοιού αά  αάθσ ή
έσ ς σύβασς. ια ο σοό αά  αααβή  άφ ς σύβασς οβάι
ύθ ήσ ο . /   οοία ώι α αέ.

2.1.3 Πλκξά δελδθέθ

α σιά αιήαα αοής ιιίσ οβάοαι οιά, ο αόο 6 ές ι 

ααιή οία οβοής οσφοώ αι ααώαι αίσοια, σο αίσιο ς αούσας,

σ σιή οιή ιαιασία σύας όσιας σύβασς σ αφόα ο ,  οοία

ίαι οσβάσι έσ ς ιαιαής ύς (www.promitheus.gov.gr). Αιήαα αοής

σαιώ οφοιώ – ιιίσ οβάοαι αό αέος σο σύσα

οιοοιούς φοίς, αή αό ίος ο ιαθέο σιά ιαισήια ο ος έο

οθί όοα ήσ αι ιό όσβασς αι αααία ο οιό αίο  ο ίο

 ά ίαι οιά οαέο. Αιήαα αοής ιιήσ ο ί

οβάοαι  άο όο ί ο οιό αίο ο α σούι  ίαι οιά

οαέο,  άοαι.

 ααθέοσα αή οί α ααίι  οθσία αααβής  οσφοώ, ούς ώσ όοι
οι ιαφόοι οιοοιοί φοίς α οού α άβο ώσ ό  αααί οφοιώ
ια  αάισ  οσφοώ σις αόοθς ιώσις:

α όα, ια οοιοήο όο, όσθς οφοίς, α αι ήθα αό ο οιοοιό φοέα
έαια  έο αασθί ο αόο έσσις  ές ι αό  οθσία ο οίαι ια
 αααβή  οσφοώ,
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β όα α έαφα ς σύβασς φίσααι σαιές ααές.

 ιάια ς αάασς θα ίαι αάο   σοαιόα  οφοιώ ο ήθα ή 
ααώ.

Όα οι όσθς οφοίς  έο θί έαια ή  έο σασία ια  οοιασία
αά οσφοώ,  αάασ ς οθσίας αόιαι σ ιαιιή έια ς
ααθέοσας αής.

οοοίσ  ό ς ιαισιής ιαιασίας  ααή/άθσ ς ααιής
οίας οβοής οσφοώ, αθώς αι σαιές ααές  άφ ς σύβασς,
σύφα   οού αάαφο οσιύαι σο .

2.1.4 Γζυ

α έαφα ς σύβασς έο σαθί σ ιή ώσσα.

ό οιασιές οσφές οβάοαι σ ιή ώσσα.

ι οσφοές, α σοιία ο ιαβάοαι σ αές, αθώς αι α αοιιά έαφα σιά
   ύα όο αοισού αι  ήσ  ιί οιοιής ιοής σάσσοαι
σ ιή ώσσα ή σούοαι αό ίσ άφασή ος σ ιή ώσσα.

α αοαά όσια αι ιιιά έαφα σούοαι αό άφασή ος σ ιή ώσσα
ιέ, ί αό όσο αόιο αά ις ίς ιαάις ς θιής οοθσίας ί αό
όσο αά όο αόιο ς ώας σ οοία έι σαθί ο έαφο.

ιά αι ιά φάια αι άα έα, αιιά ή ,  ιιό ιό ιόο,
αή έα  αιώς ιά ααισιά, ός αιθούς, αοόσις σ ιθίς οάς,
αθαιούς ύος αι σέια, ο ίαι αό α ιαβασού σ άθ ώσσα αι  ίαι
αααί  άφασ ος, οού α οβάοαι σ ά ώσσα, ίς α σούοαι αό
άφασ σ ιή.

άθ οφής ιοιία   ααθέοσα αή, αθώς αι αύ αής αι ο ααόο, θα
ίοαι οιά σ ιή ώσσα.

2.1.5 ΰΰάδμ

ι ιές ισοές  ααάφ .. αι .. ίοαι αό ισιά ιύαα ή
αοοιά ιύαα ή ασφαισιές ιιήσις αά  έοια  ιώσ β΄ αι ΄ ς
α.  ο άθο  ο . /  Α΄, ο ιοού όια σα ά - έ ς Έσς ή
ο αϊού ιοοιού ώο ή σα ά-έ ς  αι έο, σύφα  ις ισύοσς
ιαάις, ο ιαία αό. οού, ίσς, α ίοαι αό ο ..... ή α αέοαι 
αάιο ο αίο ααααθώ αι αί  αααάθσ σ αό ο αίσοιο
αιού οσού. Α σσαθί ααααθή  αάιο αααάθσς οάφ σο αίο
ααααθώ αι αί, α οοίια ή ίσαα ο ήο αά  ιάια ς ύσς
ισέφοαι ά  ή ος σο έ ο  ύσ οιοοιό φοέα.

ι ιές ισοές ίοαι α’ ιοή  οιοοιώ φοέ αό έα ή ισσόος
ός ς ααά ααάφο.

ι ήσις αές ιαβάο α’ άισο α αόοθα σοιία: α  οία έοσς, β
ο ό,   ααθέοσα αή ος  οοία αθύοαι,  ο αιθό ς ύσς,  ο
οσό ο αύι  ύσ, σ  ή ία, ο Α... αι  ιύθσ ο οιοοιού
φοέα έ ο οοίο ίαι  ύσ σ ίσ έσς ααάφοαι όα α ααά
ια άθ έος ς έσς,  ος όος όι: αα  ύσ αέαι αέα αι αιφύαα, ο
 ός ααιίαι ο ιαιώαος ς ιαιέσς αι ς ιήσς, αι ββ όι σ ίσ
αάσς αής, ο οσό ς αάσς όιαι σο άσο ισύο έος αοσήο,  α
σοιία ς σιής ιαής αι  ααιή οία οβοής οσφοώ, θ 
οία ής ή ο όο ισύος ς ύσς, ι  αά οέσς αό ο ό ς
ύσς α ααβάι ο οσό ς ύσς οιά ή ιά ός έ  ώ ά αό αή
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έαφ ιοοίσ ίο ος ο οοίο αθύαι αι ια σ ίσ  ήσ αής
έσς αι οααβοής, ο αιθό αι ο ίο ς σιής σύβασς.

 . αα’ ο οούο αφίο ΄  φαόαι ια ις ήσις ο αέοαι 
αάιο ο αίο ααααθώ αι αί.

 ααθέοσα αή ιοιί  ος ός  ιώ ισοώ οιέο α ιαισώσι
 όά ος.

2.1.6 Πλκέ Πλκπδευθ κηΫθθ

 ααθέοσα αή ώι ο φσιό όσο ο οάφι  οσφοά ς οσφέ ή ς
όιος όσος οσφέοος, όι  ίια ή αι ίοι, α’ οή αι ια οαιασό ς, θα
άοαι οσιά οέα ο ιέοαι σος φαέος ς οσφοάς αι α
αοιιά έσα α οοία οβάοαι σ αή, σο αίσιο ο αόος ιαισού, ια ο σοό
ς αιοόσς  οσφοώ αι ς έσς έ σό σ αό, αβάοας
άθ ύοο έο ια  ιασφάισ ο αόο αι ς ασφάιας ς ασίας 
οέ αι ς οσασίας ος αό άθ οφής αθέι ασία, σύφα  ις ιαάις
ς ίς οοθσίας ί οσασίας οσιώ οέ, αά α ααιώς ααφόα
σ ααιή έσ ο ισάαι σ αούσα.

2.2 δεέη ηηκξάμ - Κλδάλδ Πκδκδεάμ πδζκΰάμ

2.2.1 δεέη ηηκξάμ

1. ιαία σοής σ ιαιασία σύας ς αούσας σύβασς έο φσιά ή οιά
όσα αι, σ ίσ ώσ οιοοιώ φοέ, α έ αώ, ο ίαι ασέα σ:

α άος-έος ς Έσς,

β άος-έος ο αϊού ιοοιού ώο ...,

 ίς ώς ο έο οάι αι ώσι  , σο βαθό ο  ό αάθσ όσια
σύβασ αύαι αό α ααήαα , , , ,  αι  αι ις ιές σιώσις ο σιού 
 Έσ οσαήαος I ς ς ά φίας, αθώς αι

 σ ίς ώς ο  ίο σ ίσ ΄ ς αούσας ααάφο αι έο σάι
ιίς ή οίς σφίς   Έσ σ θέαα ιαιασιώ αάθσς οσί σβάσ.

ο βαθό ο αύοαι αό α ααήαα , ,  αι ,  αι  αι ις ιές σιώσις ο
σιού   Έσ οσαήαος I ς , αθώς αι ις οιές ιθίς σφίς αό ις οοίς
σύαι  Έσ, οι ααθέοσς αές ιφάσσο ια α έα, α ααθά, ις σίς αι ος
οιοοιούς φοίς  ώ ο έο οάι ις  ό σφίς αίισ ίσο οϊή
 αή ο ιφάσσο ια α έα, α ααθά, ις σίς αι ος οιοοιούς φοίς ς
Έσς.

2. ιοοιός φοέας σέι ί οέα ί ς έος έσς. ι ώσις οιοοιώ
φοέ, σιαβαοέ αι  οσιώ σά,  ααιίαι α ιβθού
σιέ οιή οφή ια  οβοή οσφοάς.  ααθέοσα αή οί α ααιήσι αό
ις ώσις οιοοιώ φοέ α ιβθού σιέ οιή οφή, φόσο ος ααθί 
σύβασ.

ις ιώσις οβοής οσφοάς αό έσ οιοοιώ φοέ, όα α έ ς θύοαι
έαι ς ααθέοσας αής αέα αι ις οόο.

2.2.2 ΰΰτββ ηηκξάμ

2.2.2.1. ια  έ σοή σ ιαιασία σύας ς αούσας σύβασς, ααίθαι αό
ος σέος οιοοιούς φοίς οσφέος, ιή ισοή σοής, οσού ο
ιιά ιαοσί οόα οώ ώ (2.388,€.
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 ίσ έσς οιοοιώ φοέ,  ύσ σοής ιαβάι αι ο όο όι 
ύσ αύι ις οώσις ό  οιοοιώ φοέ ο σέο σ έσ.

 ύσ σοής έι α ισύι οάισο ια ιάα  ές ά  ή ο όο
ισύος ς οσφοάς ο άθο .. ς αούσας, ήοι έι 09.01.2024 άς  οσφοά
αοίαι.  ααθέοσα αή οί, ι αό  ή ς οσφοάς, α ά αό ος
οσφέος α ααίο, ι  ή ος,  ιάια ισύος ς οσφοάς αι ς ύσς
σοής.

ι ός ήσις σοής,   ήσ ο ίοαι οιά, οσοίοαι,
σ ισό φάο  θύ ο οιοοιού φοέα, ο αόο ι  οία αι ώα
αοσφάισς  οσφοώ ο οίαι σ α. 3.1 ς αούσας, άς  οσφοά
αοίαι ς ααά, ά αό ώ ς ιοής ιαισού.

2.2.2.2.  ύσ σοής ισέφαι σο αάοο   οσόισ ς ύσς αής
έσς.

 ύσ σοής ισέφαι σος οιούς οσφέος, σύφα  α ιιόα οιόα
σ α.  ο άθο  ο . /, ός οοοιήθ αό α σιά άθα ο
./ αι ισύι. .

2.2.2.3.  ύσ σοής ααίι ά ο οσφέ: α αοσύι  οσφοά ο αά 
ιάια ισύος αής, β αέι,  ώσι ο, ή σοιία ή οφοίς ο ααφέοαι σις
ααάφος .. ές ..,   οσοίσι αίς α οβόα αό  αούσα
ιαιοοιά (αάαφοι .. αι .,   οσέθι αίς ια οαφή ο σφιού,
 οβάι  αά οσφοά,   έοια ς .  ς α.  ο άθο  ο .
4412/2016, σ  ααοιθί σ σιή όσσ ς ααθέοσας αής α ήσι  ιή ή
ο όσος ς οσφοάς ο ός ς θίσας οθσίας αι  οσφοά ο αοιφθί,  σις
ιώσις  α. ,  αι  ο άθο  ο . /, ί όσσς ια οβοή
ιαιοοιώ αό ο οσιό αάοο, α, αά ο έο  ααά ιαιοοιώ,
σύφα  ις ααάφος . αι . ς αούσας, ιαισθί όι α σοιία ο ώθα σο
 ίαι  οθέσς ααά, ή όι έο οβθί ασά αοιιά σοιία, ή α, αό α
ααά ιαιοοιά ο οσοίσθα οίς αι οθέσς,  αοιύαι  
σοή  ό αοισού ς ααάφο 2.2.3 ή  ήσ ιας ή ισσό αό ις
ααιήσις  ιί οιοιής ιοής.

2.2.3 Λσΰκδ πκεζδηκτ

Αοίαι αό  σοή σ αούσα ιαιασία σύας σύβασς ιαισό οιοοιός
φοέας, φόσο σέι σο όσό ο ά όιαι ια οέο φσιό ή οιό όσο
ή σ έα αό α έ ο ά όιαι ια έσ οιοοιώ φοέ έας ή ισσόοι αό ος
αόοθος όος:

2.2.3.1. Όα άι σ βάος ο αά ααιασιή αόφασ ια έα αό α αόοθα
ήαα:

α σοή σ αιή οάσ, ός αή οίαι σο άθο  ς αόφασς-αίσιο
// ο βοίο ς ς βίο , ια  ααοέσ ο οαέο
ήαος  L  ς .. σ., αι α ήαα ο άθο  ο οιιού ώια
αιή οάσ,

β ιή οοία, ός οίαι σο άθο  ς σύβασς ί ς ααοέσς ς
οοίας σ οοία έοαι άοι  αϊώ οιοή ή  αώ-ώ ς
Έσς  C  ς .., σ.  αι σ α.  ο άθο  ς αόφασς-αίσιο //
ο βοίο ς ας οίο , ια  ααοέσ ς οοίας σο ιιιό οέα  L
 ς .., σ. , αθώς αι ός οίαι σο θιό ίαιο ο οιοοιού φοέα, αι α
ήαα  άθ Α οοία οιιώ οσώ,  οοία αήο,  α.
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2- οοία ιασιώ ιοώ, Α α.  οία ιοής – σάος,  α. 
οοία σο ιιιό οέα ο οιιού ώια,

 αά ις βάος  οιοοιώ σφό ς Έσς, αά  έοια  άθ  αι  ς
ίας  / ο αϊού οιοβοίο αι ο βοίο ς ς οίο  σιά
  ααοέσ, έσ ο οιιού ιαίο, ς αάς ις βάος  οιοοιώ σφό
ς Έσς L 198/28.07.2017) αι α ήαα  άθ Α οοία οιιώ οσώ,
 ασοαφία,  οοία αήο,  α. - οοία ιασιώ ιοώ, 
ής ββαίσ, όθσ ..  ιαιέ οή,  αίσ,  αά, Α
αά  οοισή,  αά σιή  ις ιοήσις,  αισία ο οιιού ώια αι
 άθ  . ο θιού ιαού ώια . /, Α’ , όα αά σέφοαι αά
 οιοοιώ σφό ς αϊής Έσς ή σέοαι   οσβοή αώ 
σφό, αθώς αι α ήαα  άθ  ιασοιαή αά σιά  ο Α αι 
ιοιές ιαάις ια  οιιή οσασία  οιοοιώ σφό ς αϊής
Έσς ο . / Α’ ,

 οοαιά ήαα ή ήαα σόα  οοαιές ασιός, ός οίοαι,
αισοίς, σα άθα 3- αι - ς ίας  / ο αϊού οιοβοίο αι ο
βοίο ς ς αίο  ια  ααοέσ ς οοαίας αι  αιαάσασ ς
αόφασς-αισίο // ο βοίο αι ια  οοοίσ ς αόφασς
// ο βοίο  L 88/31.03.2017) ή θιή αοία ή σέια ή αόια
ιάας ήαος, ός οίοαι σο άθο 1 αής, αι α ήαα  άθ Α αι 
ο οιιού ώια, αθώς αι α ήαα  άθ - ο . / Α’,

 οιοοίσ σό αό αάος ασιός ή αοόσ ς οοαίας, ός
αές οίοαι σο άθο  ς ίας  / ο αϊού οιοβοίο αι ο
βοίο ς 0ς αΐο , σιά   ό ς σιοοίσς ο αοισιού
σσήαος ια  οιοοίσ σό αό αάος ασιός ή ια  αοόσ ς
οοαίας,  οοοίσ ο αοισού  αιθ. / ο αϊού οιοβοίο αι
ο βοίο, αι  αάσ ς οίας // ο αϊού οιοβοίο αι ο
βοίο αι ς οίας // ς ιοής  L 141/.. αι α ήαα 
άθ  αι  ο . / Α’ ,

σ αιιή ασία αι άς οφές οίας αθώ, ός οίοαι σο άθο  ς ίας
// ο αϊού οιοβοίο αι ο βοίο ς ς Αιίο , ια  ό
αι  ααοέσ ς οίας αθώ αι ια  οσασία  θά ς, αθώς αι ια
 αιαάσασ ς αόφασς-αίσιο // ο βοίο  L  ς .., σ. ,
αι α ήαα ο άθο Α ο οιιού ώια οία αθώ.

 οιοοιός φοέας αοίαι, ίσς, όα ο όσο ις βάος ο οοίο όθ αά
ααιασιή αόφασ ίαι έος ο ιοιιού, ιθιού ή οιού οάο ο ή έι
οσία οσώσς, ής αοφάσ ή έο σ αό.  οέσ ο οούο
αφίο αφοά:

- σις ιώσις αιιώ ιοισές θύς ..., ιιιώ φααιοιώ αιιώ ...
αι οσιώ αιιώ .. αι .. ος ιαιισές.

- σις ιώσις αύ αιιώ Α.., ο ιθύοα ύβοο, α έ ο ιοιιού

βοίο, αθώς αι α όσα σα οοία  αόφασ ο ιοιιού βοίο έι ααθί ο

σύοο ς ιαίισς αι οσώσς ς αιίας.

- σις ιώσις αιισώ, α έ ο ιοιιού βοίο.

- σ ός ις όοις ιώσις οιώ οσώ, ο αά ίσ όιο όσο.

ά σις ς ά ιώσις α ές σ η αά α αέ, ίοος αοισού  έι

αθοισί  αάηη αόφαση, αή αέαι σ έ  έη αό η ηοηία ης

ααίης  αάηη αόφαση.
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2.2.3.2. ις αόοθς ιώσις:

α όα ο οιοοιός φοέας έι αθήσι ις οώσις ο όσο αφοά σ ααβοή φό ή
ισφοώ οιιής ασφάισς αι αό έι ιαισθί αό ιασιή ή ιοιιή αόφασ 
σίι αι σιή ισύ, σύφα  ιαάις ς ώας όο ίαι ασέος ή 
θιή οοθσία ή

β όα  ααθέοσα αή οί α αοίι  α αάα έσα όι ο οιοοιός φοέας έι
αθήσι ις οώσις ο όσο αφοά  ααβοή φό ή ισφοώ οιιής ασφάισς.

Α ο οιοοιός φοέας ίαι Έας οίς ή έι  αάσασή ο σ άα, οι οώσις
ο ο αφοού σις ισφοές οιιής ασφάισς αύο όσο  ύια όσο αι  ιοιή
ασφάισ.
ι οώσις  . α’ αι β’ ς α. .2.3.2 θίαι όι  έο αθθί φόσο  έο
αασί ιόθσς ή φόσο αές έο αθί σ σιό ιααοισό ο ίαι.

 αοίαι ο οιοοιός φοέας, όα έι ώσι ις οώσις ο ί ααβάοας
ος φόος ή ις ισφοές οιιής ασφάισς ο οφίι, σιαβαοέ, αά ίσ,
 οέ ό ή  οσί ί αόος σ σιό ιααοισό ια 
ααβοή ος σο έο ο ί ος όος ο σιού αοισού.

2.2.3.3 α' αίσ, ίσς, ο οιοοιός φοέας  αοίαι, όα ο αοισός, σύφα 
 αάαφο ..., θα ήα σαφώς σαάοος, ιίς όα όο ιά οσά  φό ή 
ισφοώ οιιής ασφάισς  έο ααβθί ή όα ο οιοοιός φοέας ώθ
σιά  ο αιβές οσό ο οφίαι ό αθέσς  οώσώ ο όσο αφοά σ
ααβοή φό ή ισφοώ οιιής ασφάισς σ όο αά ο οοίο  ί  αόα α
άβι έα, σύφα  ο αίο άφιο ς α.  ο άθο  . /, ι αό 
οή ς οθσίας οβοής οσφοάς.

2.2.3.4. Αοίαι αό  σοή σ ιαιασία σύας ς αούσας σύβασς, οιοοιός
φοέας σ οοιαήο αό ις αόοθς αασάσις:

α ά έι αθήσι ις οώσις ο οβέοαι σ α.  ο άθο  ο . /16,
ί αώ ο φαόοαι σις ιαιασίς σύας οσί σβάσ,

β ά ί ό ώσ ή έι αθί σ ιαιασία ιιής αθάισς ή ί ό ααασιή
ιαίισ αό αθαισή ή αό ο ιασήιο ή έι αθί σ ιαιασία ιού
σβιβασού ή έι αασίι ις ιιαιές ο ασιός ή έι αθί σ ιαιασία
ίασς αι  ί ος όος αής ή ά βίσαι σ οοιαήο αάο αάσασ
ούοσα αό αόοια ιαιασία, οβό σ θιές ιαάις όο.  ααθέοσα αή
οί α  αοίι έα οιοοιό φοέα ο οοίος βίσαι σ ία   αασάσ ο
ααφέοαι σ ίσ αή, ό  οϋόθσ όι αοιύι όι ο  ό φοέας ίαι σ
θέσ α έσι  σύβασ, αβάοας ό ις ισύοσς ιαάις αι α έα ια  σέισ
ς ιιαιής ο ιοίας,

 ά,   ιφύα ς ααάφο β ο άθο  ο . / ί οιιώ ώσ
αι ά ιοιιώ σιώ, άο αώς ύος ίις ο οού σο σέασα
όι ο οιοοιός φοέας σή σφίς  άος οιοοιούς φοίς  σόο  σέβσ ο
ααισού,

 ά ία αάσασ σύοσς σφό αά  έοια ο άθο  ο . / 
οί α θαθί αοσαιά  άα, ιόο αβαιά, έσα,

 ά ία αάσασ σέβσς ο ααισού αό  ό σοή ο οιοοιού
φοέα αά  οοιασία ς ιαιασίας σύας σύβασς, σύφα  όσα οίοαι σο άθο
 ο . /,  οί α θαθί  άα, ιόο αβαιά, έσα,

σ ά έι ιίι σοβαή ή αααβαό έια αά  έσ οσιώος
ααίσς σο αίσιο οούς όσιας σύβασς, οούς σύβασς  ααθέοα
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φοέα ή οούς σύβασς ααώσς ο ί ς αοέσα  ό ααία ς
οούς σύβασς, αοιώσις ή άς αόοις ώσις,

 ά έι ιθί έοος  οθέσς σοβαώ ααώ ώσ αά  αοή 
οφοιώ ο ααιούαι ια  αίβσ ς αοσίας  ό αοισού ή  ήσ
 ιί ιοής, έι αούι ις οφοίς αές ή  ίαι σ θέσ α οσοίσι α
ιαιοοιά ο ααιούαι α’ φαοή ς ααάφο ... ς αούσας,

 ά ιίσ α άσι  αθέιο όο  ιαιασία ής αοφάσ ς ααθέοσας
αής, α αοήσι ισιές οφοίς ο έαι α ο αοφέο αθέιο οέα
σ ιαιασία σύας σύβασς ή α αάσι  ααό όο αααιές οφοίς ο
έαι α άσο οσιώς ις αοφάσις ο αφοού ο αοισό,  ιοή ή 
αάθσ,

θ ά  ααθέοσα αή οί α αοίι,  αάα έσα όι έι ιαάι σοβαό
ααιό αάα, ο οοίο θέι  αφιβό  ααιόά ο.

ά σις ς ά ιώσις α ές θ η ίοος αοισού  έι αθοισί  αάηη
αόφαση, αή αέαι σ ία  έη αό η ηοηία έοσης άης ο ββαιώι ο
σιό οός.

2.2.3.5.  ααιίαι

2.2.3.6.  οιοοιός φοέας αοίαι σ οοιοήο οιό σίο αά  ιάια ς
ιαιασίας σύας ς αούσας σύβασς, όα αοιύαι όι βίσαι, ό ά ή
ααίώ ο, ί ι ί αά  ιαιασία, σ ία αό ις ς ά ιώσις.

2.2.3.7. ιοοιός φοέας ο ίι σ ια αό ις αασάσις ο ααφέοαι σις
ααάφος ... αι ..., ός αό  . β αής, οί α οσοίι σοιία,
οιέο α αοίι όι α έα ο έαβ αού ια α αοίο  αιοισία ο, αόι
σέι ο σιός όος αοισού αoάθασ. ια ο σοό αό, ο οιοοιός φοέας
αοιύι όι έι ααβάι ή έι σθί α ααβάι αοίσ ια ίς ο οήθα
αό ο οιιό αία ή ο αάα, όι έι ιιίσι α οόα αι ις ισάσις 
οοέο όο, έσ ού σασίας  ις ιές αές, αι έι άβι σιέα
ιά αι οαιά έα, αθώς αι έα σ ίο οσιού αάα ια  αοφή
αιέ οιιώ αιά ή ααά. α έα ο αβάοαι αό ος οιοοιούς
φοίς αιοοούαι σ σάσ   σοβαόα αι ις ιιαίς ισάσις ο οιιού
αιήαος ή ο ααώαος. ά α σοιία ιθού αή, ο  ό οιοοιός φοέας 
αοίαι αό  ιαιασία σύας σύβασς. Α α έα ιθού ααή, σοοιίαι σο
οιοοιό φοέα ο σιό ς αόφασς αής. ιοοιός φοέας ο έι αοισί, σύφα
 ις ίς ιαάις,  σίι αόφασ, σ θιό ίο, αό  σοή σ ιαιασίς
σύας σύβασς ή αάθσς ααώσς  οί α άι ήσ ς αέ αόας αά
 ίοο ο αοισού ο οίαι σ  ό αόφασ.

2.2.3.8.  αόφασ ια  ιαίσσ ς άιας ή   αοθιώ έ αά 
οού αάαφο ίαι σύφα  α οιόα σις α.  αι  ο άθο  ο .
4412/2016.

2.2.3.9. ιοοιός φοέας, σ βάος ο οοίο έι ιβθί  ύσ ο οιόιο αοισού
σύφα  ις ίς ιαάις αι ια ο οιό ιάσα ο αή οίι, αοίαι αό 
αούσα ιαιασία σύας ς σύβασς.

ιήια ιοής

2.2.4 Κζζβζσβ Ϊεββμ πΰΰζηδεάμ λβλδσβμ
ι οιοοιοί φοίς ο σέο σ ιαιασία σύας ς αούσας σύβασς ααιίαι α
ασού οιή ή βιοαιή ή βιοιή ασιόα σαφή  ο αιίο ς οήθιας.
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ι οιοοιοί φοίς ο ίαι ασέοι σ άος έος ς αϊής Έσς ααιίαι α
ίαι αέοι σ έα αό α ααιά ή οιά ώα ο ούαι σο άος
αάσασής ος ή α ιαοοιού οοιαήο ά ααίσ οίαι σο αάα XI ο
οσαήαος Α΄ ο . /.

 ίσ οιοοιώ φοέ ασέ σ άος έος ο αϊού ιοοιού
ώο .. ή σ ίς ώς ο οσήσι σ , ή σ ίς ώς ο  ίο σ
οού ίσ αι έο σάι ιίς ή οίς σφίς   Έσ σ θέαα
ιαιασιώ αάθσς οσί σβάσ, ααιίαι α ίαι αέοι σ αίσοια
ααιά ή οιά ώα.

ι ασέοι σ άα οιοοιοί φοίς ααιίαι α ίαι αέοι σο ιοιό ή
οιό ή ιοαιό ιήιο.

 ίσ έσς οιοοιώ φοέ, ο ς ά ιήιο θα έι α αύαι αό όα α
έ ς έσς.

2.2.5 Οδεκθκηδεά εδ ξλβηκκδεκθκηδεά πΪλεδ

 ααιίαι.

2.2.6 Σξθδεά εδ πΰΰζηδεά δεθσβ

Όσο αφοά σ ιή αι ααιή ιαόα ια  αούσα ιαιασία σύας σύβασς,
οι οιοοιοί φοίς ααιίαι :

α α ιαθέο άια ιοίας

β α ιαθέο ο αααίο ιό αι αοοιό οισό

2.2.7 Πλσπ δφΪζδβμ πκδσβμ εδ πλσπ πλδίζζκθδεάμ δξέλδβμ

 ααιούαι.

2.2.8 άλδιβ βθ δεθσβ λέθ – Τπλΰκζίέ

.... ήιη ση ιαόηα ί

ι οιοοιοί φοίς οού, όσο αφοά σα ιήια ς οιοοιής αι αοοιοοιής
άιας ς ααάφο .. αι α σιά   ιή αι ααιή ιαόα ς
ααάφο .., α σίοαι σις ιαός ά φοέ, ασές ς οιής φύσς 
σώ ος  αούς.  ίσ αή, αοιύο όι θα έο σ ιάθσή ος ος
αααίος όος,   οσόισ ς σιής έσσς  φοέ σ ιαόα  οοί
σίοαι.

Όα οι οιοοιοί φοίς σίοαι σις ιαός ά φοέ όσο αφοά α ιήια ο
σίοαι   ααιού   ιαή οιοοιή αι αοοιοοιή άια, οι  ό
οιοοιοί φοίς αι αοί σος οοίος σίοαι ίαι αό οιού ύθοι ια  έσ ς
σύβασς.

ό ος ίιος όος οι ώσις οιοοιώ φοέ οού α σίοαι σις ιαός 
σό σ έσ ή ά φοέ.

 ααθέοσα αή έι α οι φoίς, σις ιαός  οοί οίθαι α σιθί ο
οιοοιός φοέας, ού αά ίσ α σιά ιήια ιοής αι ά σέο όοι
αοισού ς ααάφο ...  οιοοιός φοέας οούαι α αιαασήσι έα φοέα
σ ιαόα ο οοίο σίαι, φόσο ο αίος  οί ο σιό ιήιο ιοής ή ια
ο οοίο σέο όοι αοισού, ός οθσίας ιάα  ώ αό  σιή
όσσ ς ααθέοσας αής,  οοία αθύαι σο οιοοιό φοέα έσ ς
ιοιόας «ιοιία» ο .  φοέας ο αιαθισά φοέα ο οούο
αφίο  ιέαι α αιαασαθί  έο.
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.... οαβία

 οιοοιός φοέας ααφέι σ οσφοά ο ο ήα ς σύβασς ο οίθαι α ααθέσι
ό οφή οαβίας σ ίος, αθώς αι ος οάβος ο οίι.  ίσ ο
o οσφέ ααφέι σ οσφοά ο όι οίθαι α ααθέσι ήαα ς σύβασς ό
οφή οαβίας σ ίος σ οσοσό ο βαίι ο ιάα οις αό % ς σοιής
αίας ς σύβασς,  ααθέοσα αή έι όι  σέο οι όοι αοισού ς
ααάφο .. ς αούσας1.  οιοοιός φοέας οούαι α αιαασήσι έα
οάβο, φόσο σέο σο όσό ο όοι αοισού ς ς ά ααάφο ...

2.2.9 Κθσθμ πσδιβμ πκδκδεάμ πδζκΰάμ

ο ιαία σοής  οιοοιώ φοέ αι οι όοι αι οϋοθέσις σοής ος, ός
οίοαι σις ααάφος .. ές .., ίοαι αά  οβοή ς οσφοάς ια ο ,
αά α οιόα σ αάαφο ..., αά  οβοή  ιαιοοιώ ς ααάφο
2.2.9.2 αι αά  σύα ς σύβασς ια ς ύθς ήσς, ς . ΄ ς α.  ο άθο
105 ο . /.

 ίσ ο ο οιοοιός φοέας σίαι σις ιαός ά φοέ, σύφα  
αάαφό ... ς αούσας, οι φοίς σ ιαόα  οοί σίαι οούαι α
αοιύο, αά α οιόα σις ααάφος ... αι ..., όι  σέο οι όοι
αοισού ς ααάφο .. ς αούσας αι όι ού α σιά ιήια ιοής αά
ίσ.

 ίσ ο o οιοοιός φοέας ααφέι σ οσφοά ο όι οίθαι α ααθέσι
ήαα ς σύβασς ό οφή οαβίας σ ίος σ οσοσό ο βαίι ο ιάα οις
αό % ς σοιής αίας ς σύβασς, οι οάβοι οούαι α αοιύο, αά α
οιόα σις ααάφος ... αι ..., όι  σέο οι όοι αοισού ς
ααάφο .. ς αούσας.

Α έθο αβοές σις οϋοθέσις ις οοίς οι οσφέος ώσο όι ού, σύφα

 ο αό άθο, οι οοίς έθο ή ια ις οοίς άβο ώσ ά  σήσ ο 

αι έι  έα ς έαφς όσσς ια  σύα ο σφιού οι οσφέος

οφίο α ώσο αί  ααθέοσα αή.

2.2.9.1Πλκελεδεά πσδιβ εΪ βθ πκίκζά πλκφκλυθ

ος οααιή αόι όι οι οσφέος οιοοιοί φοίς: α  βίσοαι σ ία αό ις
αασάσις ς ααάφο .. αι β ού α σιά ιήια ιοής  ααάφ ..,
.., .. αι .. ς αούσς, οσοίο αά  οβοή ς οσφοάς ος, ς
ιαιοοιό σοής, ο οβόο αό ο άθο  α.  αι  ο . / αϊό
ιαίο Έαφο ύβασς , σύφα  ο ισαόο σ αούσα αάα II ο οοίο
ισοαί  έ ύθ ήσ,  ις σέις ο . /. ο  ααίαι
βάσι ο οοιέο ύο ο ααήαος  ο αοισού  / αι σώαι
αό ος οσφέος οιοοιούς φοίς σύφα  ις οίς ο ααήαος .

ο  φέι οαφή  οία ός ο οιού ιασήαος αά ο οοίο οού α
οβάοαι οσφοές. Α σο ιάσα ο σοαβί αύ ς οίας οαφής ο 
αι ς ααιής οίας οβοής οσφοώ έο έθι αβοές σα θέα
σοιία,  έος ο, σο , ο οιοοιός φοέας αοσύι  οσφοά ο, ίς α
ααιίαι αόφασ ς ααθέοσας αής.  σέια οί α  οβάι  έο  ίαιο
.

 οιοοιός φοέας ύααι α ιιίι ις ώσις αι οφοίς ο αέι σο  
σοιή ύθ ήσ,  οοία οβάι αί  αό.

1  όος αός οί α θί, αά  ίσ ς ααθέοσας αής, αι σ ίσ οσοσού ιόο ο %
ς ιώς αίας ς σύβασς β. α.  άθο  ο . /).
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αά  οβοή ο , αθώς αι ς σοιής ύθς ήσς, ίαι αή,  ό 
οαφή ο αά ίσ οσώο ο οιοοιού φοέα,  οααιή αόι 
ό αοισού ο ααφέοαι σ αάαφο 2.2.3 ς αούσας, ια ο σύοο  φσιώ
οσώ ο ίαι έ ο ιοιιού, ιθιού ή οιού οάο ο ή έο οσία
οσώσς, ής αοφάσ ή έο σ αό.

ς όσος ο οιοοιού φοέα οίαι ο όιος όσος αού, ός ούι αό ο
ισύο αασαιό ή ο αιό οσώσής ο αά ο όο οβοής ς οσφοάς ή ο
αοίς οσιοοέο φσιό όσο α οσί ο οιοοιό φοέα ια ιαιασίς
σύας σβάσ ή ια σιέ ιαιασία σύας σύβασς.

 ίσ οβοής οσφοάς αό έσ οιοοιώ φοέ ο  οβάαι ισά
αό άθ έος ς έσς. ο  αααιής έι α οσιοίαι  έασ αι ο ίος ς
σοής ο σιαβαοές ς ααοής αοιβής αύ ος άθ έος ς έσς,
αθώς αι ο όσος/σοισής αής.

 οιοοιός φοέας φέι  ιιή οέσ, α ώσι, έσ ο ,  αάσασή ο σ

σέσ  ος όος ο οβέοαι σο άθο  ο . / αι  αάαφο .. ς

αούσς αι αόοα α ιασθί αι ό φθέα έα ος αοαάσασ ς αιοισίας

ο.

ίς ισαίαι όι αά  αάσ οιοοιού φοέα σο σιό ίο ο  ια ό

σύα σφιώ  άος οιοοιούς φοίς  σόο  σέβσ ο ααισού, 

σοή ισάσ, ός  άοος ς ιούς ιόο ς ισύος ο όο αοισού

ααάφο  ο άθο  ή  φαοή ς ιάας ς ααάφο β ο άθο  ο .

3959/2011, σύφα   .  ς ααάφο ... ς αούσς, ααύαι σο σιό ίο

ο οβάι αόι θιής αάσς.

Όσο αφοά σις οώσις ο ς ος  ααβοή φό ή ισφοώ οιιής ασφάισς .

α’ αι β’ ς α.  ο άθο  ο . / αές θίαι όι  έο αθθί φόσο 

έο αασί ιόθσς ή φόσο έο αθί σ σιό ιααοισό ο ίαι. 

ίσ αή, ο οιοοιός φοέας  οούαι α ααήσι ααφαιά σο σιό ίο ο

  ο οοίο άαι ά ο οιοοιός φοέας έι αής οώσις όσο αφοά σ

ααβοή φό ή ισφοώ οιιής ασφάισς ή, αά ίσ, ά έι αθήσι ις ααά

οώσις ο.

2.2.9.2πκδεδεΪ ηΫ

Α. ια  αόι ς  σοής ό αοισού α’ άθο .. αι ς ήσς 
ιί οιοιής ιοής αά ις ααάφος 2.2.4, .., .. αι .., οι οιοοιοί φοίς
οσοίο α ιαιοοιά ο αόος.  οσόισ   ό ιαιοοιώ ίαι αά
α οιόα σο άθο . αό ο οσιό αάοο.  ααθέοσα αή οί α ί αό
οσφέος, σ οοιοήο οιό σίο αά  ιάια ς ιαιασίας, α οβάο όα ή
οισέα ιαιοοιά, όα αό ααιίαι ια  οθή ιαή ς ιαιασίας.

ι οιοοιοί φοίς  οούαι α οβάο ιαιοοιά ή άα αοιιά σοιία, α
αι σο έο ο  ααθέοσα αή έι  αόα α αβάι α ισοοιιά ή ις σαφίς
οφοίς αθίας έσ όσβασς σ θιή βάσ οέ σ οοιοήο άος - έος ς
Έσς,  οοία ιαίθαι ά, ός θιό ώο σβάσ, ιοιό φάο ιίσς,
οιό σύσα αοθήσς άφ ή σύσα οιοής.  ήσ ια  όσβασ σ
θιή βάσ οέ ιέαι σο αϊό ιαίο Έαφο ύβασς ), σο οοίο
ιέοαι ίσς οι οφοίς ο ααιούαι ια ο σιέο σοό, ός  οιή
ιύθσ ς βάσς οέ, ό οέα ααώισς αι, αά ίσ,  αααί
ήσ σαίσς.

ι οιοοιοί φοίς  οούαι α οβάο ιαιοοιά, όα  ααθέοσα αή ο
έι ααθέσι  σύβασ ιαθέι ή α ς ά ιαιοοιά αι αά αοοθού α ισύο.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου

σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό

στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: X0gWiybeKWSnDtB1NEuVUw Σελίδα: 19/50

22PROC011640113 2022-11-21



ία 18

α ιαιοοιά ο αόος οβάοαι αι ίοαι αοά σύφα   αάαφο
2.4.2.5. αι . ς αούσας.

α αοιιά έαφα σάσσοαι σ ιή ώσσα ή σούοαι αό ίσ άφασή
ος σ ιή ώσσα σύφα   αάαφο ...

. 1. ια  αόι ς  σοής  ό αοισού ς ααάφο .. οι οσφέος
οιοοιοί φοίς οσοίο αίσοια α ιαιοοιά ο ααφέοαι ααά.

Α ο αόιο ια  έοσ  αέ άος-έος ή ώα  ίι έοιο ίος έαφα ή
ισοοιιά ή όο ο έαφα ή α ισοοιιά αά  αύο ός ις ιώσις ο
ααφέοαι σις ααάφος ... αι ... . α’ αι β’, αθώς αι σ . β΄ ς ααάφο
..., α έαφα ή α ισοοιιά οί α αιαθίσααι αό έο ββαίσ ή, σα ά -
έ ή σις ώς όο  οβέαι έο ββαίσ, αό ύθ ήσ ο ιαφοέο
ώιο αόιας ιασιής ή ιοιιής αής, σβοαιοάφο ή αόιο ααιού ή
οιού οαισού ο άος - έος ή ς ώας ααής ή ς ώας όο ίαι
ασέος ο οιοοιός φοέας. ι αόις όσις αές αέο, όο ίαι αααίο,
ίσ ήσ σ οοία ααφέαι όι  ίοαι α έαφα ή α ισοοιιά ς αούσας
ααάφο ή όι α έαφα αά  αύο ός ις ιώσις ο ααφέοαι σις
ααάφος ... αι ... . α’ αι β’, αθώς αι σ . β΄ ς ααάφο .... ι
ίσς ώσις αθίσααι ιαθέσις έσ ο ιαιού αοθίο ισοοιιώ e-
Certis ο άθο  ο . /.

ιιόα οι οιοοιοί φοίς οσοίο:

α ια  αάαφο ... αόσασα ο σιού ώο, ός ο οιιού ώο ή, ίι
αού, ισούαο έαφο ο ίαι αό αόια ιασιή ή ιοιιή αή ο άος-έος
ή ς ώας ααής ή ς ώας όο ίαι ασέος ο οιοοιός φοέας, αό ο οοίο
ούι όι ούαι αές οι οϋοθέσις, ο α έι οθί ές ις  ής ι αό 
οβοή ο.

 οέσ οσόισς ο ς ά αοσάσαος αφοά αι σα έ ο ιοιιού,
ιθιού ή οιού οάο ο  ό οιοοιού φοέα ή σα όσα ο έο οσία
οσώσς, ής αοφάσ ή έο σ αό αά α ιιόα ααφόα σ ς ά
αάαφο ...,

β ια  αάαφο ... ισοοιιό ο ίαι αό  αόια αή ο οιίο άος -
έος ή ώας, ο α ίαι  ισύ αά ο όο οβοής ο, άς, σ ίσ ο 
ααφέαι σ αό όος ισύος, ο α έι οθί ές ις  ής ι αό  οβοή ο.

ίς οι οιοοιοί φοίς ο ίαι ασέοι σ άα οσοίο:

i) ια  αόι ς ήσς  φοοοιώ οώσ ς ααάφο ... ίσ
(α) αοιιό όας ιόο αό  Α.Α...

ii) ια  αόι ς ήσς  οώσ ος ος οαισούς οιιής ασφάισς ς
ααάφο ... ίσ α’ ισοοιιό ιόο αό ο e-Α.

ιόσθα θα έι α οβθί ύθ ήσ ο οιοοιού φοέα ααφοιά  ος
οαισούς οιιής ασφάισς σ ίσ ο ο οιοοιός φοέας έι  αάσασή
ο σ άα αφοά αισούς ύιας αι ιοιής ασφάισς σος οοίος οφίι α
ααβάι ισφοές.

iii) ια  αάαφο ... ίσ α’, έο  ς ά ισοοιιώ, ύθ ήσ όι
 έι οθί ιασιή ή ιοιιή αόφασ  σίι αι σιή ισύ ια  αθέσ 
οώσώ ος όσο αφοά σ ααβοή φό ή ισφοώ οιιής ασφάισς.

 ια  αάαφο ... ίσ β΄ ισοοιιό ο ίαι αό  αόια αή ο
οιίο άος - έος ή ώας, ο α έι οθί ές ις  ής ι αό  οβοή ο.

ίς οι οιοοιοί φοίς ο ίαι ασέοι σ άα οσοίο:
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i) ιαίο ισοοιιό ιασιής όας αό ο αόιο οιίο, αό ο οοίο ούι
όι  ού ό ώσ, ιό σβιβασό ή ό ααασιή ιαίισ ή ιασιή
αθάισ ή όι  έο αθί σ ιαιασία ίασς. ια ις  οσοίαι ιέο αι
ισοοιιό ο .... ί  έοσς αόφασς ύσς ή αάθσς αίσς ύσς ο οιού
οσώο, ώ ια ις  οσοίαι ιέο ισοοιιό αβοώ.

ii) ισοοιιό ο .... αό ο οοίο ούι όι ο οιό όσο  έι θί αι θί ό
αθάισ  αόφασ  αί.

iii) ύσ ς αέας οιία ώο/ ιίσς αό  οιή αφόα ς
Αάς Αής οσί σό, ός αά φαίοαι σο taxiset, αό  οοία α ούι
  αασοή ς ιιαιής ασιόάς ος.

οιέο ια α σαία αι ος σαιισούς, ο ιαίο ισοοιιό ιασιής
όας ίαι ια α σαία αό ο αόιο οιίο, αι ια ος σαιισούς ια
ο οιό ιάσα ές ις .. αό ο ιοιίο αι ά  ααά οία αό ο
....

) ια ις οιές ιώσις ς ααάφο ..., ύθ ήσ ο οσφέοος οιοοιού
φοέα όι  σέο σο όσό ο οι οιόοι σ αάαφο όοι αοισού.

) ια  αάαφο .... ύθ ήσ ο οσφέοος οιοοιού φοέα ί  ιβοής
σ βάος ο ς ύσς ο οιόιο αοισού, σύφα ις ιαάις ς ίς οοθσίας.

B. 2. ια  αόι ς ααίσς ο άθο ... αόι ααόας ια  άσσ
ααιής ασιόας οσοίο ισοοιιό/ββαίσ ο οιίο ααιού ή
οιού ώο ο άος αάσασς. ι οιοοιοί φοίς ο ίαι ασέοι σ
άος έος ς αϊής Έσς οσοίο ισοοιιό/ββαίσ ο αίσοιο
ααιού ή οιού ώο ο ααήαος XI ο οσαήαος Α΄ ο . /, 
ο οοίο ισοοιίαι αφός  αφή ος σ αό αι αφέο ο ιιό άά ος. 
ίσ ο ώα  ί έοιο ώο, ο έαφο ή ο ισοοιιό οί α αιαθίσααι
αό έο ββαίσ ή, σα ά - έ ή σις ώς όο  οβέαι έο ββαίσ, αό
ύθ ήσ ο ιαφοέο ώιο αόιας ιασιής ή ιοιιής αής,
σβοαιοάφο ή αόιο ααιού ή οιού οαισού ς ώας ααής ή ς
ώας όο ίαι ασέος ο οιοοιός φοέας όι  ίαι έοιο ώο αι όι ασί 
ασιόα ο ααιίαι ια  έσ ο αιιέο ς ό αάθσ σύβασς.

ι ασέοι σ άα οιοοιοί φοίς οσοίο ββαίσ αφής σο ιοιό ή
οιό ή ιοαιό ιήιο ή ισοοιιό ο ίαι αό  οιία σία ο
....  ς ά ιί. ια  αόι άσσς ιού ή οοφιού
αέαος, οι ααθέοσς αές ααιού σιή ββαίσ άσσς αέαος, αό αόια
ιοιιή αή ή αή αισού οιής Αοιοίσς.

ισαίαι όι, α ιαιοοιά ο αφοού σ αόι ς ααίσς ο άθο ..
αόι ααόας ια  άσσ ααιής ασιόας ίοαι αοά, φόσο
έο οθί ές ιάα  άσις ές ι αό  οβοή ος, ός ά, σύφα  ις
ιιός ιαάις αώ, φέο σιέο όο ισύος.

.. ια  αόι ς οιοοιής αι αοοιοοιής άιας ς ααάφο .. :

 ααιίαι.

.. ια  αόι ς ιής ιαόας ς ααάφο .. :

 ι οιοοιοί φοίς οσοίο άια ιοίας

 ι οιοοιοί φοίς οσοίο ύθ ήσ σ οοία ώο όι ιαθέο ο
αααίο ιό αι αοοιό οισό ός ιάφαι σο αάα  ς
ιαής.
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.. ια  αόι ς σόφσής ος  όα ιασφάισς οιόας αι όα
ιβαοιής ιαίισς ς ααάφο 2.2.7 :

 ααιίαι.

.. ια  αόι ς όις οσώσς, σις ιώσις ο ο οιοοιός φοέας ίαι
οιό όσο αι άφαι οιά ή οαιιά, αά  ί οοθσία, αι ώι
 οσώσ αι ις αβοές ς σ αόια αή  , οσοίι σιό ισοοιιό
ισύοσας οσώσς, ο οοίο έι α έι οθί ές ιάα  άσις ές ι αό
 οβοή ο, ός α αό φέι σιέο όο ισύος.

ιιόα ια ος αούς οιοοιούς φοίς οσοίοαι:

i) ια η αόιη ης όιης οσώησης, σις ιώσις ο ο οιοοιός φοέας ίαι οιό
όσο αι οούαι, αά  ί οοθσία, α ώι  οσώσ αι ις αβοές
ς σο , οσοίι σιό ισοοιιό ισύοσας οσώσς, ο οοίο έι α έι
οθί ές ιάα  άσις ές ι αό  οβοή ο.

ii ια  αόιη ης όιης σύσασης αι  αβοώ ο οιού οσώο ιό
ισοοιιό αβοώ ο , φόσο έι οθί ές ις  ής ι αό  οβοή ο.

ις οιές ιώσις α αά ίσ οιοοιιά έαφα σύσασς αι όις
οσώσς ός αασαιά, ισοοιιά αβοώ, αίσοια , αοφάσις σόσς
οά ιοίσς σ σώα, ., αάοα   οιή οφή ο οιοοιού φοέα, σοόα
αό ύθ ήσ ο όιο οσώο όι αοοθού α ισύο αά  οβοή ος.

 ίσ ο ια  ιέια ς αούσας ιαιασίας αάθσς έο οθί οσίς σ
όσο έο αώ ο ααφέοαι σα ααά έαφα, οσοίαι ιέο αόφασ-
αιό ο αοίο αασαιού οάο ιοίσς ο οιού οσώο   οοία
οήθα οι σιές οσίς. Όσο αφοά α φσιά όσα, φόσο έο οθί οσίς
σ ία όσα, οσοίαι οσιοόσ ο οιοοιού φοέα.

ι αοαοί οιοοιοί φοίς οσοίο α οβόα, αά  οοθσία ς ώας
αάσασς, αοιιά έαφα, αι φόσο  οβέοαι, ύθ ήσ ο όιο
οσώο, αό  οοία αοιύοαι α αέ ς ος  όι σύσασ, αβοές αι
οσώσ ο οιοοιού φοέα.

ι ς ά ύθς ώσις ίοαι αοές, φόσο έο σαθί ά  οιοοίσ ς
όσσς ια  οβοή  ιαιοοιώ.

Αό α αέ έαφα έι α ούο  όι σύσασ ο οιοοιού φοέα, ός οι
σιές οοοιήσις  αασαιώ, ο/α όσο/α ο σύι/ο όια  αιία αά
 οία ιέιας ο ιαισού όιος όσος, ιαία οαφής ., ό
ίοι, σος οοίος έι οθί οσία οσώσς, αθώς αι  θία ο/ ή/αι 
ώ ο οάο ιοίσς/ όιο οσώο.

.. ι οιοοιοί φοίς ο ίαι αέοι σ ίσος ααόος ο οβέοαι αό ις
άσο ισύοσς θιές ιαάις ή ιαθέο ισοοίσ αό οαισούς ισοοίσς ο
σοφώοαι  α αϊά όα ισοοίσς, αά  έοια ο ααήαος VII ο
οσαήαος Α΄ ο . /, οού α οσοίο σις ααθέοσς αές ισοοιιό
αφής ιόο αό  αόια αή ή ο ισοοιιό ο ίαι αό ο αόιο
οαισό ισοοίσς.

α ισοοιιά αά ααφέοαι α ιαιοοιά βάσι  οοί έι  αφή   ό
οιοοιώ φοέ σο ίσο αάοο ή  ισοοίσ αι  αάα σο  ό αάοο.

 ισοοιού αφή σος ίσος ααόος αό ος αόιος οαισούς ή ο
ισοοιιό, ο ίαι αό ο οαισό ισοοίσς, σισά ήιο ααόας όσο
αφοά ις ααιήσις οιοιής ιοής, ις οοίς αύι ο ίσος αάοος ή ο ισοοιιό.
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ι οιοοιοί φοίς ο ίαι αέοι σ ίσος ααόος ααάσσοαι αό 
οέσ οβοής  ιαιοοιώ ο ααφέοαι σο ισοοιιό αφής ος. ιιώς
όσο αφοά  ααβοή  ισφοώ οιιής ασφάισς αι  φό αι ώ,
οσοίοαι ιοσθές ς ββαίσς αφής σο ίσο αάοο αι ισοοιιά, αά
α οιόα αέ σ ίσ ., ο. i, ii αι iii ς . β.

.. ι ώσις οιοοιώ φοέ ο οβάο οιή οσφοά, οβάο α ααά, αά
ίσ ιαιοοιά, ια άθ οιοοιό φοέα ο σέι σ έσ, σύφα  α
ιιόα οβόα σο άθο  α.  ο . /.

..  ίσ ο οιοοιός φοέας ιθί α σιθί σις ιαός ά φοέ,
σύφα   αάαφο .. ια  αόι όι θα έι σ ιάθσή ο ος αααίος όος,
οσοίι, ιίς, σιή έαφ έσσ  φοέ αώ ια ο σοό αό. ιιόα,
οσοίαι έαφο σφιό ή σ ίσ οιού οσώο αόφασ ο αοίο
οάο ιοίσς αού ή σ ίσ φσιού οσώο ύθ ήσ, άι ο οοίο
αφόοι, ιαιόος οιοοιός φοέας αι ίος φοέας, ίο  αύ ος
σασία ια  αά ίσ αοή ος ο ιαιόο ς αοοιοοιής ή/αι
ιής ή/αι ααιής ιαόας ο φοέα, ώσ αή α ίαι σ ιάθσ ο
ιαιόο ια  έσ ς ύβασς.  σιή ααφοά θα έι α ίαι οής αι
α ααφέι α’ άισο ος σιέος όος ο θα ίαι ιαθέσιοι ια  έσ ς
σύβασς αι ο όο ια ο οοίο θα σιοοιθού αοί ια  έσ ς σύβασς. 
ίος θα σύαι ά όι θα ιαθέσι σο ιαιόο ος σιέος όος αά 
ιάια ς σύβασς αι ο ιαιόος όι θα άι ήσ αώ σ ίσ ο ο ααθί 
σύβασ.

..  ίσ ο ο οιοοιός φοέας ώι σ οσφοά ο όι θα άι ήσ
οάβ, σις ιαός  οοί  σίαι, οσοίαι ύθ ήσ ο
οσφέοος  ααφοά ο ήαος ς σύβασς ο οοίο οίθαι α ααθέσι σ ίος ό
οφή οαβίας αι ύθ ήσ  οάβ όι αοέοαι  έσ 
ασιώ.

.. ισαίαι όι ίοαι αοές:

 οι έος ββαιώσις ο ααφέοαι σ αούσα ιαή, φόσο έο σαθί ές
ις  ής ι αό  οβοή ος,

 οι ύθς ώσις, φόσο έο σαθί ά  οιοοίσ ς όσσς ια 
οβοή  ιαιοοιώ. ιώαι όι  ααιίαι θώσ ο σίο ς
οαφής ος.

2.3 Κλδάλδ θΪγβμ

2.3.1 Κλδάλδκ θΪγβμ

ιήιο αάθσς ς ύβασς ίαι  έο σφέοσα αό οιοοιή άο οσφοά:

Α βάσι ιής

2.4 ΚΪλδβ - Πλδξσηθκ Πλκφκλυθ

2.4.1 Γθδεκέ σλκδ πκίκζάμ πλκφκλυθ

ι οσφοές οβάοαι  βάσ ις ααιήσις ο οίοαι σο αάα  ς ιαής, ια
ο σύοο ς οθίσας οσόας ς οήθιας.

 ιέοαι ααιές οσφοές.

 έσ ιοοιώ οέ οβάι οιή οσφοά,  οοία οάφαι οιά
οιά ί αό όος ος ιοοιούς οίς ο αοού  έσ, ί αό όσό
ος οίς οσιοοέο.  οσφοά, αααιής έι α οσιοίαι  έασ αι ο
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ίος ς σοής ο σιαβαοές ς ααοής αοιβής αύ ος άθ έος ς
έσς, αθώς αι ο όσος/σοισής αής.

ι οιοοιοί φοίς οού α αοσύο  οσφοά ος, ι  ααιή οία
οβοής οσφοάς, ίς α ααιίαι έισ  έος ο αοφαιοέο οάο ς
ααθέοσας αής, οβάοας έαφ ιοοίσ ος  ααθέοσα αή έσ ς
ιοιόας «ιοιία» ο .

2.4.2 Χλσθκμ εδ Σλσπκμ πκίκζάμ πλκφκλυθ

2.4.2.1. ι οσφοές οβάοαι αό ος ιαφόος οιά, έσ ο , έι
 ααιή οία αι ώα ο οίι  αούσα ιαή, σ ιή ώσσα, σ
οιό φάο, σύφα  α ααφόα σο ./, ιίς σα άθα  αι  αι σ
α’ οσιοόσ ς α.  ο άθο  ο ./ οθίσα ΄αιθ. /..
΄/ .. οιή Αόφασ  οώ Αάς αι ύσ αι φιαής
ιαβέσς  θέα «θίσις ιώ ά ο αφοού  αάθσ  οσί
βάσ οθιώ αι σιώ  ήσ  ιέος αί αι ιαιασιώ ο θιού
σήαος οιώ οσί βάσ » (φής ..Α.  οήθις αι
σίς).

ια  σοή σο ιαισό οι ιαφόοι οιοοιοί φοίς ααιίαι α ιαθέο
οέ οιή οαφή ο οσίαι οάισο αό ααισέο ιέο
ισοοιιό, ο οοίο οήθ αό άοο σιώ ισοοίσς, ο οοίος ιαβάαι
σο αάοο ίσσς ο οβέαι σ αόφασ // αι σύφα  α οιόα
σο αοισό  / αι α αφού σο , σύφα   . β ς α.  ο
άθο  ο . / αι ις ιαάις ο άθο 6 ς ..Α.  οήθις αι σίς.

2.4.2.2.  όος οβοής ς οσφοάς έσ ο  ββαιώαι αόαα αό ο  
σίς οοσήασς, σύφα  α οιόα σο άθο  ο . / αι ις ιαάις
ο άθο  ς ς ά οιής οιής αόφασς.
ά  αέσ ς ααιής οίας αι ώας,  άι  αόα οβοής
οσφοάς σο .  ιώσις ιής ααίας ιοίας ο ,  ααθέοσα αή
θίι α ς σέιας ο ιαισού  αιιοοέ αόφασή ς.

2.4.2.3. ι οιοοιοί φοίς οβάο   οσφοά ος α αόοθα σύφα  ις ιαάις
ο άθο 13 ς ..Α.  οήθις αι σίς:
α έα ηοιό οφάο  η έιη «ιαιοοηιά οής–ιή οσφοά»,
σο οοίο ιαβάαι ο σύοο  αά ίσ ααιού ιαιοοιώ αι  ιή
οσφοά, σύφα  ις ιαάις ς ίς οοθσίας αι  αούσα.

β έα ηοιό οφάο  η έιη «ιοοιή οσφοά», σο οοίο ιαβάαι
 οιοοιή οσφοά ο οιοοιού φοέα αι ο σύοο  αά ίσ ααιού
ιαιοοιώ.

Αό ο ιοοιό οέα σαίοαι,  ήσ ς σιής ιοιόας ο , α
σοιία ία ς οσφοάς ο ο έο ισιό ααήα σύφα  α οιόα σο
άθο  ο . /20. φόσο έας οιοοιός φοέας ααίι οφοίς ς
ισιές, ό ύας ιού ή οιού αοήο, σ σιή ήσή ο, ααφέι ά
ός ις σιές ιαάις όο ή ιοιιές άις ο ιβάο  ισιόα ς
σιές οφοίας.

 ααίοαι ς ισιές, οφοίς σιά  ις ιές οάας, ις οσφός
οσός,  οιοοιή οσφοά αι α σοιία ς ιής οσφοάς ο σιοοιούαι ια
 αιοόσή ς.

2.4.2.4. φόσο οι ιοοιοί οίς ααίσο α σοιία, αοέα αι σέα
οιά αία, ο αφοού ιαιοοιά σοής-ιής οσφοάς αι οιοοιής
οσφοάς ος σις αίσοις ιιές οιές φός ο , σ σέια, έσ σιής
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ιοιόας, άο ααφοές ώσις σ οφή οιώ αί  οφόο PDF,
α οοία αοού σοιή αούσ  ααισέ σοιί. α οιά αία 
 ό ααφοώ ώσ οάφοαι φιαά, σύφα  ις οβός ιαάις
. β ς α.  ο άθο  αι ισάοαι αό ο ιοοιό οέα σος αίσοιος
οφαέος. ισαίαι όι  αή αι  ισύα  οααφθέ ααφοώ
ώσ ύααι α ααοοιίαι ια άθ οφαέο ισά, αό  σιή ο έι
οοθί  ααώισ  σοιί σ αό.
ιόσθα, οι Οιοοιοί οίς ισάο ηοιά οαέο αίο οιοοιή
οσφοά σύφα  ο όια οιοοιής οσφοάς σο Παάηα ΙΙΙ ης αούσας
ιαήης.

2.4.2.5. ιιόα, όσο αφοά α σέα οιά αία ς οσφοάς, οι ιοοιοί
οίς α ααίο σος αέ οφαέος έσ ο οσσήαος, ς ής :

α έαφα ο ααίοαι σ οιή οσφοά, αι  ααιίαι α οσοισθού αι
σ έ οφή, ίοαι αοά αά ίσ, σύφα  α οβόα σις ιαάις:

α ί  άθ 13, 14 αι  ο . / Α΄  ί οιώ οσί άφ ο
φέο οιή οαφή ή σφαία αι, φόσο όιαι ια αοαά όσια οιά
έαφα, ά φέο ισίσ e-Apostille

β ί  άθ 15 αι  ο . / Α΄  ί οιώ ιιιώ άφ ο
φέο οιή οαφή ή σφαία

 ί ο άθο  ο . / Α΄ ,

 ί ς α.  ο άθο  ο . /, ί ήσς οιώ οαφώ σ
οιές ιαιασίς οσί σβάσ,

 ί ς α. 8 ο άθο 92 ο . /, ί σοβοής ύθς ήσς σ
ίσ αής φοίας ιιιώ άφ.

ιέο,  οσοίοαι σ έ οφή α  αι ιά αι ιά φάια αι άα
έα, αιιά ή ,  ιιό ιό ιόο, αή έα  αιώς ιά ααισιά,
ός αιθούς, αοόσις σ ιθίς οάς, αθαιούς ύος αι σέια.

ιιόα, α σοιία αι ιαιοοιά ια  σοή ο ιοοιού οέα σ ιαιασία
ααίοαι αό αό σ οφή οιώ αί  οφόο PDF.

Ές  έα αι ώα αοσφάισς  οσφοώ οσοίοαι  θύ ο οιοοιού
φοέα σ ααθέοσα αή, σ έ οφή αι σ ισό-ούς φάο-ος, σο οοίο ααάφαι
ο αοσοέας αι ς ααής  ιοή ιαισού ο αόος ιαισού, α σοιία ς
οιής οσφοάς ο, α οοία ααιίαι α οσοισθού σ ό οφή. έοια
σοιία αι ιαιοοιά ιιά ίαι :

α)  ό ιή ισοή σοής,   ιώσ ο αή ίαι οιά,
άς  οσφοά αοίαι ς ααά,

β αά ο  άοαι σις ιαάις ο άθο  α.  ο . /,

 ιιιά έαφα α οοία  έο ιθί αό ιόο ή  φέο θώσ αό σίς
αι φοίς ς ίσς α ς α.  ο άθο  ο . / ή  σούοαι αό
ύθ ήσ ια  αίβιά ος, αθώς αι

 α αοαά όσια έα έαφα ο φέο  ισίσ ς άς Apostille, ή οιή
θώσ αι  έο ιθί αό ιόο.

 ίσ  οβοής ός ή ισσό αό α ς ά σοιία αι ιαιοοιά ο
οβάοαι σ έ οφή,  ς ός ύσς σοής,  ααθέοσα αή
ύααι α ήσι  σήσ αι οβοή ος, σύφα  ο άθο  ο . /.
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α αοαά όσια έαφα αι ιαιοοιά φαόαι  θή ς άς ς ς..,
ο ώθ  ο . / Α΄ , φόσο σάσσοαι σ ά ο έο οσήσι σ
ς ά θή, άς φέο οιή θώσ. Ααάσσοαι αό  ααίσ ιύσς 
Apostille ή οιή ώσ αοαά όσια έαφα όα αύοαι αό ιίς ή
οίς σφίς ο έι σάι  άα ιιά «ύβασ οιής σασίας αύ
άας αι ύο – ..» ιός ./, «ύβασ ί αααής αό 
ιύσ οισέ ά αι άφ – ..» ιός ./. ίσς
ααάσσοαι αό  ααίσ ιύσς ή αόοιας ιαύσς όσια έαφα ο
ίοαι αό ις αές άος έος ο άοαι σο α  / ια  αούσσ
 ααιήσ ια  οβοή οισέ οσί άφ σ , ός, ιιά, ο ό
οιιό ώο, ό ο όο όι α σιά  ο οός αό όσια έαφα ίοαι ια οί
ς Έσς αό ις αές ο άος έος ς ιθαέιάς ο.

ίσς, ίοαι οιά αοά ιή φοαίαφα άφ ο έο οθί αό
αοαές αές αι έο ιθί αό ιόο, σύφα  α οβόα σ α.  . β
ο άθο  ο . / ώιας ιοιιής ιαιασίας, ός αιαασάθ ς ά  ο
άθο  α. ο ./.

ι ός ήσις σοής,   ήσ ο ίοαι οιά, οσοίοαι,
 θύ ο οιοοιού φοέα, σ ισό φάο, σο οοίο ααάφαι ο αοσοέας, α
σοιία ο αόος ιαισού αι ς ααής  ιοή ιαισού, ο αόο ι 
οία αι ώα αοσφάισς  οσφοώ ο οίαι σ α. . ς αούσας, άς 
οσφοά αοίαι ς ααά, ά αό ώ ς ιοής ιαισού.

 οσόισ  ήσ σοής ααοοιίαι ί  αάθσ ο ς ά φαέο σ
σία οόο ς ααθέοσας αής, ί   αοσοή ο αοιώς, ί αοίι.
ο βάος αόις ς έαις οσόισς φέι ο οιοοιός φοέας. ο όθσο
αοιύαι   ίσ ο αιθού οόο ή  οσόισ ο σιού αοιιού
αοσοής αά ίσ.

 ίσ ο ιί  αοσοή ο φαέο ς ύσς σοής αοιώς, ο
οιοοιός φοέας ααά, φόσο  ιαθέι αιθό έαις ισαής ο φαέο ο σο
όοο ς ααθέοσας αής, ο αόο ές  οία αι ώα αοσφάισς 
οσφοώ, έσ ς ιοιόας «ιοιία», α σιό αοιιό σοιίο οσόισς
αοιιό αάθσς σ σίς αοίο- ααφοώ, οιέο α ώσι 
ααθέοσα αή ί ς ήσς ς οέσής ο σιά   όθσ οσόισ ς
ύσς σοής ο σο αόα ιαισό.

2.4.3 Πλδξσηθ ΦεΫζκ «δεδκζκΰβδεΪ ηηκξάμ- Σξθδεά ΠλκφκλΪ»

2.4.3.1 δεδκζκΰβδεΪ ηηκξάμ

α σοιία αι ιαιοοιά ια  σοή  οσφό σ ιαισιή ιαιασία
ιαβάο  οιή αοισού α αόοθα ό α αι β σοιία:

α ο αϊό ιαίο Έαφο ύβασης , ός οβέαι σις α.  αι  ο άθο 
ο . / αι  σοιή ύθ ήσ   οοία ο οιοοιός φοέας ύααι α
ιιίι ις οφοίς ο αέι  ο  σύφα   α.  ο ίιο άθο,

β η ύηση σοής, ός οβέαι σο άθο  ο ./ αι ις ααάφος
.. αι .. αίσοια ς αούσας ιαής.

ι οσφέος σώο ο σιό όια , ο οοίο αοί ααόσασο έος ς
αούσας ιαής ς αάα αής.

 σήσή ο ύααι α ααοοιθί  ήσ ο οσσήαος Promitheus ESPDint,
οσβάσιο έσ ς ιαιαής ύς www.promitheus.gov.gr) ο  , ή άς σιής
σβαής αφόας σιώ ιαίισς οιώ . ι ιοοιοί οίς ύααι ια
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αό ο σοό α αιοοιήσο ο αίσοιο οιό αίο  οφόο XML ο αοί
ιοιό σοιίο  άφ ς σύβασς.

ο σέο αό ο ιοοιό οέα , αθώς αι  ό σοιή αού ύθ
ήσ, οβάοαι σύφα   ίσ  ς ααάφο ... ς αούσας, σ
φιαά οαέο οιό αίο  οφόο PDF.

[Ααιές οηίς αι ηοφοίς ια ο θσιό αίσιο, ο όο ήσης αι σήσης
ηοιώ  αι ης ήση ο οσσήαος Promitheus ESPDint ίαι ααηές σ σιή
θαιή όηα ση ιαιαή Πύη www.promitheus.gov.gr ο ΟΠ ΗΗ.]

2.4.3.2 Σξθδεά πλκφκλΪ

H ιή οσφοά θα έι α αύι ός ις ααιήσις αι ις οιααφές ο έο θί
αό  ααθέοσα αή  ο φάαιο «ΑΑ Α  ΑΑ –  Α
» ο ααήαος  ς ιαής ιάφοας αιβώς ώς οι σιές
ααιήσις αι οιααφές ούαι. ιαβάι ιίς α έαφα αι ιαιοοιά, βάσι 
οοί θα αιοοθί  ααόα  οσφό ιώ,  βάσ ο ιήιο αάθσς,
σύφα  α ααιώς ααφόα σο ς ά αάα.

ι οιοοιοί φοίς ααφέο:

α ο ήα ς σύβασς ο οίθαι α ααθέσο ό οφή οαβίας σ ίος, αθώς
αι ος οάβος ο οίο

β  ώα ααής ο οσφόο οϊόος αι  ιιαιή οάα σ οοία
αάαι αό, αθώς αι ο όο αάσασής ς.

2.4.4 Πλδξσηθ ΦεΫζκ «Οδεκθκηδεά ΠλκφκλΪ» / Σλσπκμ τθιβμ εδ πκίκζάμ
κδεκθκηδευθ πλκφκλυθ

 ιοοιή οσφοά σάσσαι  βάσ ο αααφόο σ αούσα ιήιο αάθσς βάσι
ιής αι σύφα  α οιόα σο αάα  ς αούσας ιαής.

 ιή ο ος οήθια ααθού ίαι σ ώ αά οάα.

 ιή ιαβάοαι οι έ ί αήσις, ς αι άθ ά ιβάσ, σύφα  
ί οοθσία,  σιαβαοέο ..Α., ια  αάοσ ο οϊόος σο όο αι 
ο όο ο οβέαι σα έαφα ς σύβασς.  ιή ιαβάοαι ο ιιός όος
ααάσς αφέ αι α έοα αφοάς.

ι οσφός ιές ίαι σαθές αθ’ ό  ιάια ς σύβασς αι  ααοσαόοαι

ς ααάς θα αοίοαι οσφοές σις οοίς: α  ίαι ιή σ  ή αθοίαι
σέσ  ος έο όισα, β  ούι  σαφήια  οσφό ιή,   ιφύα
ο άθο  ο . / αι   ιή βαίι ο οϋοοισό ς σύβασς ο
αθοίαι αι ιώαι αό  ααθέοσα αή σο αάα  ς αούσας ιαής.

ι σέος θα έι α οβάο αι ισό έο οιοοιής οσφοάς, σύφα 
ο αάα , σ οφή pdf φιαά οαέο.

2.4.5 Χλσθκμ δξτκμ θ πλκφκλυθ

ι οβαός οσφοές ισύο αι σύο ος οιοοιούς φοίς ια ιάσα ώα
(12) ώ αό  ό ς ααιής οίας οβοής οσφοώ.

οσφοά  οοία οίι όο ισύος ιόο αό ο αέ οβόο αοίαι ς 
αοιή.

 ισύς ς οσφοάς οί α ααίαι άφς, φόσο ούο θί αό  ααθέοσα
αή, ι αό  ή ς,  αίσοι αάασ ς ιής ισοής σοής σύφα 
α οιόα σο άθο  α.  ο . / αι  αάαφο ... ς αούσας, α'
αώαο όιο ια οιό ιάσα ίσο   οβό ς ά αιή ιάια.  ίσ
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αιήαος ς ααθέοσας αής ια αάασ ς ισύος ς οσφοάς, ια ος οιοοιούς
φοίς, ο αοέα  αάασ, ι  ή ισύος  οσφοώ ος, οι οσφοές
ισύο αι ος σύο ια ο ιέο αό οιό ιάσα.

ά  ή αι ο ααά αώαο οίο όο αάασς ισύος ς οσφοάς, α
αοέσαα ς ιαιασίας αάθσς ααιώοαι, ός α  ααθέοσα αή ίι, αά
ίσ, αιιοοέα, όι  σέισ ς ιαιασίας ί ο όσιο σφέο, οό οι
οιοοιοί φοίς ο σέο σ ιαιασία οού α ιέο ί α ααίο 
οσφοά αι  ύσ σοής ος, φόσο ος θί ι  άοο ο αέ
αώαο οίο αάασς ς οσφοάς ος ί όι.  αία ίσ,  ιαιασία
σίαι  όσος ααίο ις οσφοές ος αι αοίοαι οι οιοί οιοοιοί φοίς.

 ίσ ο ήι ο όος ισύος  οσφοώ αι  θί αάασ ς οσφοάς, 
ααθέοσα αή ύααι  αιιοοέ αόφασή ς, φόσο  έσ ς σύβασς ί
ο όσιο σφέο, α ήσι   σέ αό ος οιοοιούς φοίς ο σέο σ
ιαιασία α ααίο  οσφοά ος.

2.4.6 Λσΰκδ πσλλδοβμ πλκφκλυθ

H ααθέοσα αή  βάσ α αοέσαα ο έο αι ς αιοόσς  οσφοώ,
αοίι, σ άθ ίσ, οσφοά:

α  οοία αοίι αό ααάβαος όος ί σύας αι οβοής ς οσφοάς, ή 
οβάαι όθσα  ο όο αι  ο ιόο ο οίαι σ αούσα αι
σιέα σις ααάφος .. ιοί όοι οβοής οσφοώ, ... όος αι όος
οβοής οσφοώ, ... ιόο φαέ ιαιοοιώ σοής, ιής οσφοάς,
... ιόο φαέο οιοοιής οσφοάς, όος σύας αι οβοής οιοοιώ
οσφοώ, ... όος ισύος οσφοώ, .. Αοσφάισ αι αιοόσ οσφοώ, .
όσσ οβοής ιαιοοιώ οσιού ααόο ς αούσας,

β  οοία ιέι αίς, ιίς, ασαφίς ή αθασές οφοίς ή ίσ,
σιαβαοέ  οφοιώ ο ιέοαι σο , φόσο αές  ιέοαι
σήσς, ιόθσς, αοσαφήισς ή ιίισς ή, φόσο ιέοαι,  έο
αοαασαθί αό ο οσφέοα, ός ς οαθοισές οθσίας, σύφα ο άθο 
ο . / αι  α. 3.1.2.1 ς αούσας ιαής,

 ια  οοία ο οσφέ  αάσι ις ααιούς ήσις, ός ς οαθοισές
οθσίας ή  ήσ  ίαι αοή αό  ααθέοσα αή σύφα   α. 3.1.2.1 ς
αούσας αι α άθα  αι  ο . /,

  οοία ίαι ααιή οσφοά,

  οοία οβάαι αό έα οσφέοα ο έι οβάι ύο ή ισσός οσφοές. 
ιοισός αός ισύι, ό ος όος ς ααάφο ... . ς αούσας  . ΄ ς α.
 ο άθο ο . / αι σ ίσ ώσ οιοοιώ φοέ  οιά έ,
αθώς αι σ ίσ οιοοιώ φοέ ο σέο ί αοώς ί ς έ ώσ.

σ  οοία ίαι ό αίσ,

)  οοία θέι όο ααοσαοής,

 ια  οοία ο οσφέ  αάσι, ός αοισιής οθσίας ίοσι  ώ αό 
οιοοίσ σ αό σιής όσσς ς ααθέοσας αής, ήσις ααφοιά   ιή ή
ο όσος ο οίι σ αή, σ ίσ ο  οσφοά ο φαίαι ασήθισα αή σ
σέσ  α ααθά, σύφα   α.  ο άθο  ο ./,

θ) φόσο ιαισθί όι ίαι ασήθισα αή ιόι  σοφώαι  ις ισύοσς
οώσις ς α.  ο άθο  ο ./,

ι  οοία αοσιάι αοίσις ς ος ος όος αι ις ιές οιααφές ς σύβασς,
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ια  οοία αοσιάι ίις ς ος α ιαιοοιά ο ούαι αό α έαφα ς
αούσας ιαής, φόσο αές  θαού αό ο οσφέοα   οβοή ή 
σήσή ος, ός ς οαθοισές οθσίας, σύφα  α άθα  αι  ο
./,

ιβ) ά αό α ιαιοοιά ο άθο  ο . /, ο οσοίοαι αό ο οσιό
αάοο,  αοιύαι   σοή  ό αοισού ς ααάφο .. ς
αούσας ή  ήσ ιας ή ισσό αό ις ααιήσις  ιί οιοιής ιοής,
σύφα  ις ααάφος ... ., ί ιί ιοής,

ι) ά αά ο έο  ς ά ιαιοοιώ ο άθο  ο ./, ιαισθί όι α
σοιία ο ώθα, σύφα  ο άθο  ο . /, ίαι  οθέσς ααά, ή όι
έο οβθί ασά αοιιά σοιία.
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3. ΙΝΡΓΙ ΙΙΚΙ - ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 πκφλΪΰδβ εδ ιδκζσΰββ πλκφκλυθ

3.1.1 Ηζελκθδεά πκφλΪΰδβ πλκφκλυθ

ο ισοοιέο σο , ια  αοσφάισ  οσφοώ αόιο όαο ς Ααθέοσας
Αής, ήοι  ιοή ιέιας/ιοή αιοόσς, φής ιοή ιαισού, οβαίι
σ έα ς ιαιασίας οιής αοσφάισς  φαέ  οσφοώ, αά ο άθο
 ο . /, αοοθώας α ής σάια:

 οιή Αοσφάισ ο όφαέο «ιαιοοιά οής-ιή
οσφοά» αι ο όφαέο «ιοοιή οσφοά»,  άη .. αι
ώα 11:00.

ο σάιο αό α σοιία  οσφοώ ο αοσφαίοαι ίαι οσβάσια όο σα έ ς
ιοής ιαισού αι  Ααθέοσα Αή.

 άθ σάιο α σοιία  οσφοώ ο αοσφαίοαι ίαι ααή οσβάσια όο σα
έ ς ιοής ιαισού αι  Ααθέοσα Αή.

3.1.2 ιδκζσΰββ πλκφκλυθ

3.1.2.1 ά  αά ίσ οιή αοσφάισ  οσφοώ  Ααθέοσα Αή
οβαίι σ αιοόσ αώ, έσ  αόι ισοοιέ σο  οά ς,
φαοό αά α οιά  ιέ ιαά.

 ααθέοσα αή, ώας ις αές ς ίσς αίισς αι ς ιαφάιας, ά αό ος
οσφέος οιοοιούς φοίς, όα οι οφοίς ή  ίσ ο έι α οβάοαι
ίαι ή φαίοαι ιίς ή αθασές, σιαβαοέ ί σο , ή όα ίο
σιέα έαφα, α οβάο, α σώο, α αοσαφίο ή α οοώο ις
σιές οφοίς ή ίσ, ός οθσίας όι ιός  έα  ώ αι όι
αύς  ίοσι  ώ αό  οία οιοοίσς σ αούς ς σιής
όσσς.  σήσ ή  αοσαφήισ ίαι αι ίαι αοή ό  οϋόθσ όι 
οοοιίαι  οσφοά ο οιοοιού φοέα αι όι αφοά σ σοιία ή οέα,  οοί
ίαι αιιιά αιβώσιος ο οέσος ααήας σ σέσ  ο έας ς ααιής
οθσίας αααβής οσφοώ. α αέ ισύο α΄ ααοία αι ια ό ίοσς
ώσις, ό  οϋόθσ όι ββαιώο οόα αιιιώς αιβώσια.

ιιόα :

α  ιοή ιαισού άι αιά  οσόισ ς ύσς σοής, σύφα  
αάαφο  ο άθο .  ίσ αάις οσόισς, ί ς ύσς σοής
οιής έοσς, έι  ααιή οία οβοής οσφοώ, ί ο ούο
ς ές ύσς σοής, έι  οία αι ώα αοσφάισς,  ιοή
ιαισού σάσσι αιό σο οοίο ισίαι  αόι ς οσφοάς ς ααάς.
 σέια ίαι αό  ααθέοσα αή αόφασ,   οοία ιώαι ο αέ
αιό.  αόφασ αόις ς οσφοάς ο αόος αφίο ίαι ι αό  έοσ
οοιασήο άς αόφασς σιά   αιοόσ  οσφοώ ς οιίας ιαιασίας
αάθσς σύβασς αι οιοοιίαι σ όος ος οσφέος, έσ ς ιοιόας ς
«ιοιίας» ο οιού ιαισού σο .

αά ς  ό αόφασς ί οιασιή οσφή, σύφα  α οιόα σ αάαφο
. ς αούσας.
 ααθέοσα αή ιοιί αάα  ος φοίς ο φέοαι α έο ώσι ις ιές
ισοές, οιέο α ιαισώσι  όά ος.
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β ά  έοσ ς αέ αόφασς  ιοή ιαισού οβαίι αιά σο έο 
ιαιοοιώ σοής αι  σία σ αιοόσ  ιώ οσφοώ 
οσφό  οοί α ιαιοοιά σοής έι ή.  αιοόσ ίαι σύφα
 ος όος ς αούσας αι  ιαιασία αιοόσς οοώαι   ααώισ σ αιό
 οσφό,  αοσά ο έο αι ς αιοόσς  ιαιοοιώ
σοής αι  ιώ οσφοώ.

  σέια  ιοή ιαισού οβαίι σ αιοόσ  οιοοιώ οσφοώ 
οσφό,  οοί α ιαιοοιά σοής αι  ιή οσφοά ίθα αοά,
σάσσι αιό σο οοίο ααίοαι οι οιοοιές οσφοές αά σιά ιοοσίας αι
ισίαι αιιοοέα  αοοή ή αόιή ος,  αάα  οσφοώ αι  αάι
ο οσιού ααόο.

ά οι οσφοές φαίοαι ασήθισα αές σ σέσ  ο αιίο ς σύβασς, 
ααθέοσα αή ααιί αό ος οιοοιούς φοίς, έσ ς ιοιόας ς «ιοιίας»
ο οιού ιαισού σο , α ήσο  ιή ή ο όσος ο οίο σ
οσφοά ος, ός αοισιής οθσίας, αά αώαο όιο ίοσι  ώ αό 
οιοοίσ ς σιής όσσς.  ίσ αή φαόοαι α άθα  αι  .
/. ά α αόα σοιία  ού αά όο ιαοοιιό ο αό ίο ς
ιής ή ο όσος ο οίαι,  οσφοά αοίαι ς  αοιή.

 ίσ ισόι οσφοώ  ααθέοσα αή ιέι ο αάοο  ήσ αύ 
οιοοιώ φοέ ο έβαα ισόις οσφοές.  ήσ ίαι ώιο ς ιοής ο
ιαισού αι αοσία  οιοοιώ φοέ ο έβαα ις ισόις οσφοές.

 σέια, φόσο ο αοφαιόο όαο ς ααθέοσας αής ίι α αέ αιά
ίαι αόφασ ια α αοέσαα ό  αέ σαί «ιαιοοιά οής»,
«ιή οσφοά» αι «ιοοιή οσφοά») αι  ααθέοσα αή οσαί άφς, έσ
ς ιοιόας ς «ιοιίας» ο οιού ιαισού σο , ο ώο σ
αάα ιοό σο οοίο όιαι α ίι  ααύσ «οσιός αάοος» α οβάι
α ιαιοοιά ααύσς, σύφα  όσα οίοαι σο άθο  αι  αάαφο . ς
αούσας, ί όσσς ια οβοή ιαιοοιώ.  αόφασ έισς  αιώ 
οιοοιίαι σος οσφέος αι σαώαι σ αόφασ ααύσς.

 άθ ίσ, όα  αής έι οβθί ία οσφοά, α αοέσαα ό  σαί ς
ιαιασίας αάθσς, ήοι ιαιοοιώ οής, ιής οσφοάς αι ιοοιής
οσφοάς, ιώοαι   αόφασ ααύσς ο άθο  ο . /, σύφα
  αάαφο . ς αούσας, ο ίαι ά ο έας αι ο αίο σαίο ς
ιαιασίας. αά ς αέ αόφασς ί οιασιή οσφή ώιο ς Α σύφα 
όσα οβέοαι σ αάαφο . ς αούσας.

3.2 Πλσεζββ πκίκζάμ δεδκζκΰβδευθ πλκλδθκτ θσξκ -
δεδκζκΰβδεΪ πλκλδθκτ θσξκ

ά  αιοόσ  οσφοώ,  ααθέοσα αή αοσέι σιή οιή όσσ
σο οσφέοα, σο οοίο όιαι α ίι  ααύσ «οσιό αάοο», έσ ς
ιοιόας ς «ιοιίας» ο οιού ιαισού σο , αι ο αί α
οβάι ός οθσίας έα  ώ αό  οιοοίσ ς σιής έαφς ιοοίσς
σ αό, α αοιιά έαφα οιοοίσς αι α όα ή αίαφα ό 
ιαιοοιώ ο ιάφοαι σ αάαφο .... ς αούσας ιαής, ς αοιιά
σοιία ια   σοή  ό αοισού ς ααάφο .. ς ιαής, αθώς αι
ια  ήσ  ιί οιοιής ιοής  ααάφ .. - .. αής.

ιιόα, ο σύοο  σοιί αι ιαιοοιώ ς ς ά ααάφο αοσέοαι αό
αό σ οφή οιώ αί  οφόο PDF, σύφα  α ιιώς οιόα σ
αάαφο .4.2. ς αούσας.
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ός ς οθσίας οβοής  ιαιοοιώ ααύσς αι ο αόο ές  ί
άσι έα αό  ααιή οία οιής οβοής  ιαιοοιώ
ααύσς, οσοίοαι  θύ ο οιοοιού φοέα, σ ααθέοσα αή, σ έ
οφή αι σ ισό φάο, σο οοίο ααάφαι ο αοσοέας, α σοιία ο ιαισού αι
ς ααής  ιοή ιαισού, α σοιία αι ιαιοοιά, α οοία ααιίαι α
οσοισθού σ έ οφή ς όα ή αιβή αίαφα, σύφα  α οβόα
σις ιαάις ς ς ά ααάφο ....

Α  οσοισθού α ααά ιαιοοιά ή άο ίις σ αά ο oβήθα, 
ααθέοσα αή αί ο οσιό αάοο α οσοίσι α ίοα ιαιοοιά ή α
σώσι α ή οβθέα ή α αάσι ιιήσις   έοια ο άθο  ο .
4412/20, ός έα  ώ αό  οιοοίσ ς σιής όσσς σ αό.

 οσιός αάοος ύααι α οβάι αία, έσ ς ιοιόας ς «ιοιίας» ο
οιού ιαισού σο , ος  ααθέοσα αή, ια αάασ ς ς ά
οθσίας, σοόο αό αοιιά έαφα ί αίσς οήσς ιαιοοιώ
οσιού ααόο.  ίσ αή  ααθέοσα αή ααίι  οθσία οβοής
αώ, ια όσο όο ααιθί ια  οήσή ος αό ις αόις όσις αές.  οσιός
αάοος οί α αιοοιί  αόα αή όσο ός ς αιής οθσίας ια  οβοή
ιαιοοιώ όσο αι ός ς οθσίας ια  οσόισ ιό ή  σήσ ή
οβθέ ιαιοοιώ, αά  έοια ο άθο  ο . /, ς αέ
οβέαι.  αούσα ύθισ φαόαι ααός αι όα  ααθέοσα αή ήσι 
οσόισ  ιαιοοιώ αά  ιαιασία αιοόσς  οσφοώ ή αιήσ
σοής αι ι αό ο σάιο ααύσς, α΄ φαοή ς ιάας ο ώο αφίο ς
α.  ο άθο  ο . /, οέ  αώ ς ίσς αίισς αι ς
ιαφάιας.

Αοίαι  οσφοά ο οσιού ααόο, ααίι έ ς ααθέοσας αής 
ύσ σοής ο αι  ααύσ ίαι σο οσφέοα ο έβα  αέσς ό
έο σφέοσα αό οιοοιή άο οσφοά, οές ς αέ ιαιασίας, ά:

i αά ο έο  ααά ιαιοοιώ ιαισθί όι α σοιία ο ώθα  ο
αϊό ιαίο Έαφο ύβασς  ίαι  οθέσς ααά, ή έο οβθί ασά
αοιιά σοιία , ή

ii  οβθού σο οαθοισέο οιό ιάσα α ααιούα όα ή αίαφα 
ααά ιαιοοιώ, ή

iii αό α ιαιοοιά ο οσοίσθα οίς αι οθέσς,  αοιύαι  
σοή  ό αοισού σύφα   αάαφο .. όοι αοισού ή  ήσ
ιας ή ισσοέ αό ις ααιήσις  ιί οιοιής ιοής σύφα  ις ααάφος
.. ές .. ιήια οιοιής ιοής ς αούσας.

 ίσ έαις αι οσήοσας έσς ς ααθέοσας αής ια αβοές σις
οϋοθέσις, ις οοίς ο οσιός αάοος ί ώσι  ο αϊό ιαίο Έαφο
ύβασς  όι οί, οι οοίς αβοές ήθα ή ια ις οοίς αβοές έαβ ώσ ά
 ήσ αι έι  έα ς σύας ς σύβασς οιίς αβοές,  ααίι έ
ς Ααθέοσας Αής  ύσ σοής ο.

Α αέας αό ος οσφέος  οβάι αθή ή αιβή ήσ ή  οσοίσι έα ή
ισσόα αό α ααιούα έαφα αι ιαιοοιά ή  αοίι όι: α  βίσαι σ
ία αό ις αασάσις ς ααάφο .. ς αούσας ιαής αι β οί α σιά
ιήια οιοιής ιοής α οοία έο αθοισί σύφα  ις ααάφος .. -.. ς
αούσας ιαής,  ιαιασία ααιώαι.

 ιαιασία έο  ααά ιαιοοιώ οοώαι   σύα αιού αό 
ιοή ο ιαισού, σο οοίο ααάφαι  ό σήσ ιαιοοιώ σύφα 
όσα οίοαι αέ αάαφος .... αι  ιαβίβασή ο σο αοφαιόο όαο ς
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ααθέοσας αής ια  ή αόφασς ί ια  ααύσ ς σύβασς ί ια  ααίσ
ς ιαιασίας.

3.3 Κετλβ - τθοβ τηίβμ

3.3.1. α αοέσαα ο έο  ααά ιαιοοιώ αι ς ισήσς ς ιοής
ιώοαι   αόφασ ααύσς, σ οοία σαώαι  αόφασ έισς 
αιώ  . α & β ς α.  ο άθο  ο . / ί αιοόσς 
ιαιοοιώ σοής, ς ιής αι ς οιοοιής οσφοάς.

 ααθέοσα αή οιοοιί, έσ ς ιοιόας ς «ιοιίας», σ όος ος
οιοοιούς φοίς ο έαβα έος σ ιαιασία αάθσς, ός αό όσος αοίσα
οισιά άι ς α.  ο άθο  ο . /,  αόφασ ααύσς, σ οοία
ααφέοαι οιά οι οθσίς ια  αασοή ς σύας σύβασς, σύφα  α
άθα  ές  ο . /, αί  αίαφο ό  αιώ ς ιαιασίας έο αι
αιοόσς  οσφοώ, αι, ιέο, ααά α ιαιοοιά ο οσιού ααόο σα
«έα οιού ιαισού».ά  έοσ αι οιοοίσ ς αόφασς ααύσς
οι οσφέος αβάο ώσ  οιώ σό σ ιαιασία αι  σοιί ο
οβήθα αό αούς,  έις ς ααθέοσας αής. αά ς αόφασς ααύσς ί
οιασιή οσφή ώιο ς Α, σύφα   αάαφο . ς αούσας. 
ιέαι  άσσ άς ιοιιής οσφής αά ς αέ αόφασς.

3.3.2.  αόφασ ααύσς αθίσααι οισιή, φόσο σέο οι αόοθς οϋοθέσις
σιά:

α οιοοιθί  αόφασ ααύσς σ όος ος οιοοιούς φοίς ο  έο αοισί
οισιά,
β αέθι άα  οθσία άσσς οιασιής οσφής ή σ ίσ άσσς,
αέθι άα  οθσία άσσς αίσς αασοής αά ς αόφασς ς Α αι σ
ίσ άσσς αίσς αασοής αά ς αόφασς ς Α, οθί αόφασ ί ς αίσς,
  ιφύα ς οήσς οσιής ιααής, σύφα  όσα οίοαι σο αίο άφιο
ς α.  ο άθο  ο . /,
 οοθί ιώς ο οσβαιός έος αό ο ιό έιο, σύφα  α άθα
 ές  ο . /, φόσο ααιίαι,
αι
 ο οσιός αάοος, οβάι, σ ίσ ο ααιίαι αι έια αό σιή
όσσ, ύθ ήσ, ο οάφαι σύφα  όσα οίοαι σο άθο Α ο .
4412/2016, σ οοία ώαι όι,  έο έθι σο όσό ο οιίς αβοές αά 
έοια ο άθο  ο . / αι όο σ ίσ ο οσβαιού έο ή ς
άσσς οιασιής οσφής αά ς αόφασς ααύσς.  ύθ ήσ έαι
αό  ααθέοσα αή αι ούαι σο σφιό. φόσο θού οιίς αβοές,
 ήσ έαι αό  ιοή ιαισού,  οοία ισίαι ος ο αόιο αοφαιόο
όαο.

ά αό  οισιοοίσ ς αόφασς ααύσς  ααθέοσα αή οσαί ο αάοο,
έσ ς ιοιόας ς «ιοιίας» ο οιού ιαισού σο , α οσέθι
ια οαφή ο σφιού, θέοάς ο οθσία αέ  ώ αό  οιοοίσ
ς σιής ιιής όσσς.  σύβασ θίαι σαφθίσα   οιοοίσ ς όσσς
ο οούο αφίο σο αάοο.

 ίσ ο ο αάοος  οσέθι α οάι ο ς ά σφιό έσα σ θίσα
οθσία,   ιφύα αιιιώ ό αέας βίας, ύσσαι έος, ααίι
έ ς ααθέοσας αής  ιή ισοή σοής ο αι αοοθίαι  ίια, ς ά
ιαιασία, ια ο οσφέοα ο έβα  αέσς ό έο σφέοσα αό οιοοιή
άο οσφοά. Α αέας αό ος οσφέος  οσέθι ια  οαφή ο
σφιού,  ιαιασία αάθσς ααιώαι σύφα   αάαφο . ς αούσας
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ιαής.  ίσ αή,  ααθέοσα αή οί α ααήσι αοίσ, έα αό 
ααίοσα ιή ισοή, ιίς άι  άθ  αι  Α.

ά  ααθέοσα αή  αθύι  ιιή όσσ ια  οαφή ο σφιού ός
οιού ιασήαος ήα  ώ αό  οισιοοίσ ς αόφασς ααύσς,  
ιφύα ς ύας ιαιού όο όσιο σφέοος ή αιιιώ ό αέας
βίας, ο αάοος ιαιούαι α αέι αό  οαφή ο σφιού, ίς α έσι 
ύσ σοής ο, αθώς αι α ααήσι αοίσ ιίς άι  άθ  αι 
Α.

3.4 ΠλκδεδεΫμ ΠλκφΰΫμ - Πλκλδθά εδ κλδδεά δεδεά Πλκέ

Α. άθ ιαφόος, ο οοίος έι ή ί σφέο α ο ααθί  σιέ όσια
σύβασ αι έι οσί ή έαι α οσί ία αό σή ά ή αάι ς
ααθέοσας αής αά αάβασ ς αϊής σιαής ή σιής οοθσίας σο οέα 
οσί σβάσ, έι ιαία α οσφύι σ αά Αή έασς οιασιώ
οσφώ Α, σύφα  α ιιόα οιόα σα άθα  . . / αι  . ..
/, σφόος  οιασιή οσφή, αά άς ή αάις ς ααθέοσας αής,
οσιοίοας ιιώς ις οιές αι ααιές αιιάσις ο ιαιοοού ο αίά ο.

 ίσ οσφής αά άς ς ααθέοσας αής,  οθσία ια  άσσ ς
οιασιής οσφής ίαι:

α έα  ές αό  οιοοίσ ς οσβαός άς σο ιαφόο οιοοιό
φοέα α  ά οιοοιήθ  οιά έσα ή οοιοία ή

β αέ  ές αό  οιοοίσ ς οσβαός άς σ αό α
σιοοιήθα άα έσα ιοιίας, άς

 έα  ές αό  ή, ααιή ή αιό, ώσ ς άς ο βάι α
σφέοα ο ιαφόο οιοοιού φοέα. ιιά ια  άσσ οσφής αά
οής,  ής ώσ αής αίαι ά  άοο αέ  ώ αό 
οσίσ σο .

 ίσ αάις ο αοίαι σ ααθέοσα αή,  οθσία ια  άσσ ς
οιασιής οσφής ίαι αέ  ές αό  οέ ς σέσς ς
οσβαός αάις.

ι οθσίς ς ος  οβοή  οιασιώ οσφώ αι  αβάσ αίο 
οέ ς έας ς οααφθίσας αά ίσ οιοοίσς ή ώσς αι ήο όα
άσι οό  αία έα αι ώα :: αι, α αή ίαι αιέα ή άββαο, όα
άσι οό  οέ άσι έα αι ώα ::.

 οιασιή οσφή σάσσαι οιά   ήσ ο οοιέο ύο ο
ααήαος  ο ./ος / αι ααίθαι οιά έσ ς ιοιόας
«ιοιία» σ οιή ιοή ο σιέο ιαισού, ιέοας  έι
«οιασιή οσφή» σύφα  ο άθο  ς ..Α. οήθις αι σίς.

ια ο ααό ς άσσς ς οιασιής οσφής ααίθαι αάβοο αό ο
οσφύοα έ ο ιού οσίο, σύφα  όσα οίοαι σο άθο  . / .
 ισοφή ο ααβόο σο οσφύοα ίαι: α σ ίσ οιής ή ιής αοοής ς
οσφής ο, β όα  ααθέοσα αή αααί  οσβαό ά ή οβαίι σ
οφιό έια ι αό  έοσ ς αόφασς ς Α ί ς οσφής,  σ ίσ
ααίσς ο οσφύοα αό  οσφή ο ές αι έα  ές αό  αάθσ ς
οσφής.

 οθσία ια  άσσ ς οιασιής οσφής αι  άσσή ς ύο  σύα ς
σύβασς ί οιή αόας,  οοία ιαισώαι  αόφασ ς Α ά αό άσσ
οιασιής οσφής, σύφα  ο άθο  ο . / αι  .. /. Ός, ό
 άσσ ς οιασιής οσφής  ύι  όοο ς ιαισιής ιαιασίας, ό 
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ιφύα οήσς αό ο ιάιο οσιής οσασίας σύφα  ο άθο  α. -2 .
/ αι  α. -4 .. 39/2017.

 οού αάαφος  φαόαι σ ίσ ο, αά  ιαιασία σύας ς
αούσας σύβασς, οβθί όο ία  οσφοά.

ά , αά α ς ά, οιή αάθσ ς οιασιής οσφής  ααθέοσα αή,
έσ ς ιοίας «ιοιία» :

α οιοοιί  οσφή ο αόο ές  οέ άσι έα αό  αάθσή ς σ άθ
ιαφόο ίο, ο οοίος οί α θίαι αό  αοοή ς οσφής, οιέο α
ασήσι ο, οβόο αό α άθα  α.  αι  .. /, ιαία αέβασής ο σ
ιαιασία έασς ς οσφής, ια  ιαήσ ς ισύος ς οσβαός άς,
οσοίοας όα α ίσια έαφα ο έι σ ιάθσή ο.

β ιαβιβάι σ Α, ο αόο ός αέ  ώ αό  έα αάθσς, ο ή
φάο ς όθσς, α αοιιά οιοοίσς σος ιαφόος ίος αά αι  Έθσ
Αόώ ς ί ς οσφής.  Έθσ Αό  ααθέοσα αή οί α ααθέσι αιή
ή σαιή αιιοοία ια  οσήι ς οσβαός   οιασιή οσφή
άς.

 οιοοιί σ όα α έ  Έθσ Αό, ις αβάσις αι α σιά έαφα ο ό 
σούο, έσ ο οιού όο ο ιαισού ο αόο ές  οέ άσι
έα αό  αάθσή ος.

αιά οήαα ααίθαι αό οοιοήο αό α έ έσ ς αφόας ο
 ο αόο ός έ  ώ αό  οιοοίσ  αό ς ααθέοσας αής .

 άσσ ς οιασιής οσφής αοί οϋόθσ ια  άσσ  έι βοθά
ς αίσς αασοής αι ς αίσς αύσς ο άθο  . / αά  σώ
ά ή ααί ς ααθέοσας αής .

. Όοιος έι έοο σφέο οί α ήσι,  ο ίιο ιόαφο φαοό ααοιά 
ιαά ο .. /,  αασοή έσς ς αόφασς ς Α αι  αύσή ς
ώιο ο αοίο ιοιιού ιασίο. ο αό ισύι αι σ ίσ σιής αόις
ς οιασιής οσφής αό  Α.... ιαία άσσς ο ς ά έιο βοθήαος έι
αι  ααθέοσα αή, α  Α.... άι ή  οιασιή οσφή, αά αι αός ο
οοίο έι ίι  έι ή  οιασιή οσφή.

  αόφασ ς Α οίοαι ς σοσβαός αι ός οι σαφίς ος  αέ
αόφασ άις ή ααίις ς ααθέοσας αής, φόσο έο οθί ή σσί
αισοίς ές  σήσ ς ς ά αίσς σο ιασήιο.

 αίσ αασοής αι αύσς ιαβάι όο αιιάσις ο ία οαθί   οιασιή
οσφή ή αφοού σ ιαιασία ώιο ς Α.... ή ο ιόο  αοφάσώ ς. 
ααθέοσα αή, φόσο ασήσι  αίσ ς α.  ο άθο  ο . /, οί α
οβάι αι οιίς ισισούς ααφοιά  ος ιαιούς όος οσίο σφέοος, οι
οοίοι αθισού αααία  άσ αάθσ ς σύβασς.

 ς ά αίσ ααίθαι σο ς αόιο ιασήιο έσα σ οθσία έα  ώ αό
οιοοίσ ή  ή ώσ ς αόφασς ή αό  αέσ ς οθσίας ια  έοσ ς
αόφασς ί ς οιασιής οσφής, ώ  ιάσιος ια  ίασ ς αίσς αύσς
 έι α αέι έα  ήα  ώ αό  αάθσ ο ιοάφο.

Αίαφο ς αίσς  ήσ οιοοιίαι   φοία ο αιούος ος  Α...., 
ααθέοσα αή, α  έι ασήσι αή  αίσ, αι ος άθ ίο ιαφόο, 
ήσ ο οοίο ιαάσσι  ά ο ο όος ή ο ού ο αόιο ιασίο ή
ήαος ές  ό έα αό  αάθσ ς αίσς.  αιώ οούαι ί οιή
αααέο ο ίο βοθήαος α οβί σις ααά οιοοιήσις ός αοισιής
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οθσίας ύο  ώ αό  έοσ αι  αααβή ς ς ά άς ο ιασίο. ός
αοισιής οθσίας έα  ώ αό  ς ά οιοοίσ ς αίσς ααίθαι 
αέβασ αι ιαβιβάοαι ο φάος αι οι αόις  αθιώς οιοοιού. ός ς
ίιας οθσίας ααίθαι σο ιασήιο αι α σοιία ο οσίο ος ισισούς 
ιαί.

ιόσθα,  αέβασ οιοοιίαι  ιέια ο αβαίοος σα οιά έ ς ίς
ός ύο  ώ αό  αάθσή ς, αιώς οίαι ς ααά. ο ιααιό ς
ιασιής αόφασς ίαι ός αέ  ώ αό  σήσ ς αίσς ή αό 
οθσία ια  οβοή οά.

 οθσία ια  άσσ αι  άσσ ς αίσς ώιο ο αοίο ιασίο ύο 
σύα ς σύβασς έι  έοσ ς οισιής ιασιής αόφασς, ός ά  οσιή
ιααή ο αόιος ιασής αοφαθί ιαφοιά. ίσς,  οθσία ια  άσσ αι  άσσή
ς αίσς ύο  όοο ς ιαιασίας αάθσς ια οιό ιάσα αέ  ώ
αό  άσσ ς αίσς, ός ά   οσιή ιααή ο αόιος ιασής αοφαθί
ιαφοιά. ια  άσσ ς αιήσς ααίθαι αάβοο, σύφα  α ιιόα οιόα
σο άθο  α.  ο . /.

Α ο ιαφόος  αιήθ ή αιήθ αιώς  αασοή αι  σύβασ οάφ αι
 έσή ς οοώθ ι αό  σήσ ς αίσς, φαόαι ααός  α.  ο
άθο  ο .. /.

Α ο ιασήιο αώσι ά ή αάι ς ααθέοσας αής ά  σύα ς σύβασς,
ο ύος ς αίας  θίαι, ός α ι αό  σύα αής ί αασαί  ιαιασία
σύας ς σύβασς.  ίσ ο  σύβασ  ίαι ά, ο ιαφόος ιαιούαι
α αιώσι αοίσ, σύφα  α ααφόα σο άθο  ο . /.

  ιφύα  ιαά ο . /, ια  ίασ  ιαφοώ ο αόος
άθο φαόοαι οι ιαάις ο .. /.

3.5 Μέβ δδεέμ

 ααθέοσα αή ααιώι ή ύααι α ααιώσι  ό ή  έι, αιιοοέα,  ιαιασία
αάθσς, ια ος όος αι ό ος όος ο άθο  ο . /, ά αό ώ ς
αόιας ιοής ο ιαισού. ίσς, α ιαισθού σφάαα ή ααίις σ
οοιοήο σάιο ς ιαιασίας αάθσς, οί, ά αό ώ ς ς ά ιοής, α
αώσι ιώς  ιαιασία ή α ααοφώσι αάοα ο αοέσά ς ή α αοφασίσι 
αάή ς αό ο σίο ο φιοώσ ο σφάα ή  αάι.

ιιόα,  ααθέοσα αή ααιώι  ιαιασία σύας όα αή αοβί άο ί ό 
οβοής οσφοάς ί ό αόις ό  οσφοώ, αθώς αι σ ίσ ο
έο αφίο ς α.  ο άθο , ί ααύσς αι σύας σύβασς.

ίσς οί α ααιώσι  ιαιασία: α ό αάς ιαής ς ιαιασίας αάθσς,
ός ά οί α θαύσι ο σφάα ή  αάι σύφα   α.  ο άθο  , β)
α οι οιοοιές αι ιές αάοι ο σίοαι   ιαιασία αάθσς άαα οσιώς
αι  έσ ο σβαιού αιιέο  ιαφέι έο  ααθέοσα αή ή ο φοέα ια
ο οοίο οοίαι ο ό αάθσ αιίο,  α ό αέας βίας,  ίαι αή 
αοιή έσ ς σύβασς,  α  ιίσα οσφοά ιθί ς  σφέοσα αό
οιοοιή άο,  σ ίσ  α.  αι  ο άθο , ί όο ισύος οσφοώ,
σ ια άος ιαιούς όος οσίο σφέοος, ός ιίς, όσιας ίας ή οσασίας
ο ιβάοος.
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4. ΟΡΟΙ ΚΣΛΗ ΣΗ ΤΜΗ

4.1 ΰΰάδμ (εζάμ εΫζβμ)

ια  οαφή ς σύβασς ααιίαι  αοή ύσς αής έσς, σύφα  ο άθο
 α. 4 ο . /, ο ύος ς οοίας αέαι σ οσοσό % ί ς ιώς αίας ς
σύβασς ή ο ήαος ς σύβασς, ίς α σιαβάοαι α ιαιώαα οαίσς αι
ααίθαι έι αι  οαφή ο σφιού.

 ύσ αής έσς, οιέο α ίι αοή, έι α ιαβάι α' άισο α
ααφόα σ αάαφο ... σοιία ς αούσας αι ιέο ο αιθό αι ο ίο ς
σιής σύβασς. ο ιόό ς ίαι σύφο  α οιόα σο άθο  ο . /.

 ύσ αής έσς ς σύβασς αύι σοιά αι ίς ιαίσις  φαοή ό
 ό ς σύβασς αι άθ ααίσ ς ααθέοσας αής έαι ο ααόο.

 ίσ οοοίσς ς σύβασς αά  αάαφο .,  οοία σάαι αύσ ς
σβαιής αίας, ο αάοος οφίι α ααθέσι έι  οαφή ς οοοιές σύβασς,
σαιή ύσ αής έσς, ο ύος ς οοίας αέαι σ οσοσό % ί ο οσού
ς αύσς ς αίας ς σύβασς.

 ύσ αής έσς ααίι έ ς ααθέοσας αής σ ίσ ααβίασς, αό
ο αάοο,  ό ς σύβασς, ός αή ιιόα οίι.

 όος ισύος ς ύσς αής έσς έι α ίαι αύος αό ο σβαιό όο
αάοσς ς οήθιας.

 ύσ αής έσς ισέφαι σο σύοό ς ά αό  οσοιή αι οιοιή αααβή
ο σόο ο αιιέο ς σύβασς.

 ίσ ο σο όοο οισιής αι οσοιής αααβής ααφέοαι ααήσις ή
άι όθσ αάοσ,  ισοφή  ήσ αής έσς ίαι ά αό 
αιώισ, σύφα  όσα οβέοαι,  ααήσ αι ο όθσο.

4.2 ηίδεσ Πζέδκ - φληκΫ Νκηκγέ

αά  έσ ς σύβασς φαόοαι οι ιαάις ο . /, οι όοι ς αούσας
ιαής αι σαιά ο Ασιός ώιας.

4.3 Όλκδ εΫζβμ βμ τηίβμ

4.3.1 αά  έσ ς σύβασς ο αάοος ί ις οώσις σος οίς ο
ιβαοιού, οιιοασφαισιού αι αιού ιαίο, ο έο θσισθί  ο ίαιο ς
Έσς, ο θιό ίαιο, σοιές σβάσις ή ιθίς ιαάις ιβαοιού,
οιιοασφαισιού αι αιού ιαίο, οι οοίς ααιθούαι σο αάα X ο
οσαήαος Α΄.
 ήσ   ό οώσ αό ο αάοο αι ος οάβος ο έαι αι
ββαιώαι αό α όαα ο ιβέο  έσ ς σύβασς αι ις αόις όσις αές
αι σίς ο ού ός  οί ς θύς αι ς αοιόάς ος.

4.3.2  αάοος οούαι α ί α οβόα σα άθο  ο ./
«οέο αίσιο ια  ιαίισ  αοβή ……».

4.3.3.  αάοος σύαι όι :

α σ όα α σάια ο οήθα ς σύβασς  ήσ αθέια, αάοα ή αασιά
αι όι θα αοοθήσι α  ί α` αό ο όο αά ο σάιο έσς ς σύβασς,

β όι θα ώσι αί σ ααθέοσα αή, αό  σιή ο άβι ώσ, οοιαήο
αάσασ αό αι ό σύοσς σφό οσιώ, οιοιαώ,
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οιοοιώ, οιιώ ή ά οιώ σφό, σιαβαοέ αι αιοό
ααιώ σφό αύ  οί ή οσιοοέ οσώ ο αθώς αι
αή ή σαώ ος οοίος αασοί σ έσ ς σύβασς ..  σύβασ
οαβίας αι ώ ο οσιού ς ααθέοσας αής ο έοαι αθ’ οιοήο
όο σ ιαιασία έσς ς σύβασς ή/αι οού α άσο  έβασ αι ις
αοφάσις ς ααθέοσας αής ί  έσή ς, οοήο αι ά  αάσασ αή
ούι αά  ιάια έσς ς σύβασς.

ι οώσις αι οι ααούσις ς ήας αής ισύο, α ο αάοος ίαι έσ, ια όα α
έ ς έσς, αθώς αι ια ος οάβος ο σιοοιί. ο σφιό ιαβάαι
σιή σιή ήσ όσο ο ααόο όσο αι  οάβ ο.

4.4 Τπλΰκζίέ

4.4.1.  Αάοος  ααάσσαι αό ις σβαιές ο οώσις αι θύς ό αάθσς
ς έσς ήαος/ά ς σύβασς σ οάβος.  ήσ  οώσ ς α.
 ο άθο  ο . / αό οάβος  αίι  θύ ο ίο ααόο.

4.4.2. αά  οαφή ς σύβασς ο ύιος αάοος οούαι α ααφέι σ ααθέοσα
αή ο όοα, α σοιία ιοιίας αι ος όιος οσώος  οάβ ο, οι
οοίοι σέο σ έσ αής, φόσο ίαι σά  σιέ οιή σιή.
ιέο, οούαι α σοοιί σ ααθέοσα αή άθ ααή  οφοιώ αώ,
αά  ιάια ς σύβασς, αθώς αι ις ααιούς οφοίς σιά  άθ έο
οάβο, ο οοίο ο ύιος αάοος σιοοιί  σία σ  ό σύβασ,
οσοίοας α σιά σφιά/ώσις σασίας.  ίσ ιαοής ς
σασίας ο Ααόο  οάβο/ οάβος ς σύβασς, αός οούαι σ άσ
σοοίσ ς ιαοής αής σ Ααθέοσα Αή, οφίι  α ιασφαίσι  οαή
έσ ο ήαος/  ά ς σύβασς ί αό ο ίιο, ί αό έο οάβο ο
οοίο θα σοοιήσι σ ααθέοσα αή αά  ς ά ιαιασία.

4.4.3.  ααθέοσα αή αθύι  σοή  ό αοισού ια ος οάβος,
ός αοί ιάφοαι σ αάαφο ...αι  α αοιιά έσα ς ααάφο ...
ς αούσας, φόσο οα ήαα ς σύβασς, οα οοίοα ο αάοος οίθαι α ααθέσι
ό οφή οαβίας σ ίος, βαίο σιά ο οσοσό ο ιάα οις αό %
ς σοιής αίας ς σύβασς. ιέο, οιέο α  αθούαι οι οώσις ς α. 
ο άθο  ο . /, ύααι α αθύσι ος ς ά όος αι ια ήα ή ήαα
ς σύβασς ο οίοαι ο ς ά οσοσού.

Όα αό  ς ά αήθσ ούι όι σέο όοι αοισού ααιί ή ύααι α
ααιήσι  αιαάσασή ο, αά α ιιόα ααφόα σις α.  αι  ο άθο  ο
. /.

4.5 Σλκπκπκέββ τηίβμ εΪ β δΪλεδΪ βμ

 σύβασ οί α οοοιίαι αά  ιάιά ς, ίς α ααιίαι έα ιαιασία σύας
σύβασς, όο σύφα  ος όος αι ις οϋοθέσις ο άθο  ο . / αι
αόι οόσς ς ιοής ς . β ς α.  ο άθο  ο . .

ά  ύσ ς σύβασς ό ς έσς ο ααόο, σύφα  ο άθο  ο .
/ αι  αάαφο .. ς αούσας, ός αι σ ίσ ααίας ια όος όος
ς ααάφο .,  αού ς . α,  ααθέοσα αή ύααι α οσαέσι ο όο,
αά σιά αάας οιοοιό φοέα ο σέι σ αούσα ιαιασία αάθσς ς
σιές σύβασς αι α ο οίι α ααάβι ο αέσο αιίο ς σύβασς, 
ος ίιος όος αι οϋοθέσις αι σ ία ο  θα βαίι  οσφοά ο αός ί
οβάι ήα οαάσασς.  σύβασ σάαι φόσο ός ς θίσας οθσίας
ιέθι σ ααθέοσα αή έαφ αι αιφύα αοοή ς.  άα άοος ς
οθσίας θίαι ς αόι ς όασς.
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4.6 δεέη ηκθκηλκτμ ζτβμ βμ τηίβμ

4.6.1.  ααθέοσα αή οί,  ις οϋοθέσις ο οίο οι ίς ιαάις, α ααίι
 σύβασ αά  ιάια ς έσής ς, φόσο:

α  σύβασ οσί οσιώ οοοίσ, αά  έοια ς α.  ο άθο  ο .
/, ο θα ααιούσ έα ιαιασία σύας σύβασς

β ο αάοος, αά ο όο ς αάθσς ς σύβασς, ούσ σ ια αό ις αασάσις ο
ααφέοαι σ αάαφο ... αι, ς  ούο, θα έ α έι αοισί αό 
ιαιασία σύας ς σύβασς,

  σύβασ  έ α ααθί σο αάοο ό σοβαής ααβίασς  οώσ ο
έι αό ις θής αι  ία //,  οοία έι ααισί  αόφασ ο
ιασίο ς Έσς σο αίσιο ιαιασίας άι ο άθο  ς .

 ο αάοος ααιασί αάα, αά  ιάια έσς ς σύβασς, ια έα αό α
αιήαα ο ααφέοαι σ α. ... ς αούσας,

 ο αάοος ύσι ή αθί σ ιαιασία ιιής αθάισς ή θί ό ααασιή
ιαίισ αό αθαισή ή αό ο ιασήιο ή αθί σ ιαιασία ιού σβιβασού ή
αασίι ις ιιαιές ο ασιός ή αθί σ ιαιασία ίασς αι  ί ος
όος αής ή ά βθί σ οοιαήο αάο αάσασ, ούοσα αό αόοια ιαιασία,
οβό σ θιές ιαάις όο.

 ααθέοσα αή οί α  ααίι  σύβασ, ό  οϋόθσ όι ο αάοος ο
οοίος θα βθί σ ία   αασάσ ο ααφέοαι σ ίσ αή αοιύι όι
ίαι σ θέσ α έσι  σύβασ, αβάοας ό ις ισύοσς ιαάις αι α έα ια 
σέισ ς ιιαιής ο ιοίας.

σ ο αάοος ααβί αοιέα ις οώσις ο ο αοέο αό  έσσ
ααιόας ς α. ... ς αούσας, ς ααιά ιάφοαι σο σέο σ αούσα
σέιο σύβασς.
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5. ΙΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΣΛΗ ΣΗ ΤΜΗ

5.1 Σλσπκμ πζβληάμ

5.1.1.  ή ο ααόο θα ααοοιθί  ο ιο ά όο :

ο 100% ς σβαιής αίας ά  οισιή αααβή  οϊό.

 ή ο σβαιού ιήαος θα ίαι   οσόισ  οί αασαιώ αι
ιαιοοιώ ο οβέοαι αό ις ιαάις ο άθο  α.  ο . /, αθώς αι
άθ άο ιαιοοιού ο ό ήθ θί αό ις αόις σίς ο ιού ο
έο αι  ή.

5.1.2. To Αάοο βαύο οι έ ί αήσις, ς αι άθ ά ιβάσ, σύφα  
ί οοθσία,  σιαβαοέο ..Α., ια  αάοσ ο οϊόος σο όο αι 
ο όο ο οβέαι σα έαφα ς σύβασς. ίς βαύαι  ις αόοθς αήσις:

α άσ ,%  οοία οοίαι ί ς αίας άθ ής ο φό αι αήσ ς
αιής, αθώς αι άθ σαιής σύβασς έ ς ιαίας Αάς Αής οσί
βάσ ιβάαι άθο  ./ ός ισύι.

β άσ ύος ,% έ ς αάς αι σήσς ο  ,  οοία οοίαι ί
ς αίας, ός Α, ς αιής, αθώς αι άθ σαιής σύβασς. ο οσό αό
αααίαι σ άθ ή αό  ααθέοσα αή σο όοα αι ια οαιασό ο
οίο φιαής ιαβέσς σύφα   α.  ο άθο  ο . /

 άσ ,%  οοία οοίαι ί ς αίας άθ ής ο φό αι αήσ ς
αιής αθώς αι άθ σαιής σύβασς έ ς Αής έασς οιασιώ
οσφώ άθο  α.  ο . /.

5.2 Κάλιβ κδεκθκηδεκτ φκλΫ επυκ - Κλυδμ

5.2.1.  αάοος ύσσαι οιά έος αό  σύβασ αι αό άθ ιαία ο
αοέι αό αή,  αόφασ ς ααθέοσας αής, ύσα αό οόσ ο αόιο
σοιού οάο ιοή ααοούθσς αι αααβής:

α σ ίσ ς α.  ο άθο  ί ααύσς αι σύας σύβασς,

β σ ίσ ο  ώσι ις οώσις ο ο αοέο αό  σύβασ ή/αι 
σοφθί  ις σιές αές οές ς σίας, ο ίαι σύφς   σύβασ ή ις
ίς ιαάις, ός ο σφέο όο έσς ς σύβασς,

 φόσο  φοώσι,  ααώσι ή  αιαασήσι α σβαιά ααθά ή  ισάσι ή
 σήσι αά έσα σο σβαιό όο ή σο όο αάασς ο ο όθ, σύφα 
όσα οβέοαι σο άθο  ο . / αι  αούσα   ιφύα ς ός
ααάφο.

 ίσ σοής όο έσς ο ααόο αό σύβασ αά  ς ά ίσ , 
ααθέοσα αή οιοοιί σο αάοο ιιή όσ,  οοία ούι ις ιαάις ο άθο
 ο . / αι ιαβάι σιέ ιαφή  ιώ σις οοίς οφίι α
οβί ο αάοος, οιέο α σοφθί, έσα σ οθσία αέ  ώ αό 
οιοοίσ ς αέ όσς. Α  οθσία ο θί   ιιή όσ, αέθι, ίς ο
αάοος α σοφθί, ύσσαι έος έσα σ οθσία ιάα  ώ αό 
άα άοο ς οθσίας σόφσς,  αόφασ ς ααθέοσας αής.

 αάοος  ύσσαι έος ια όος ο αφοού σ αιιόα ο φοέα έσς ς
σύβασς ή α σέο όοι αέας βίας.
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ο οιοοιό φοέα, ο ύσσαι έος αό  σύβασ, ιβάοαι,  αόφασ ο
αοφαιόο οάο, ύσα αό οόσ ο αόιο οάο, ο οοίο οιά αί
ο ιαφόο ος αοή ήσ, αθοισιά οι ααά ώσις:

α οιή αάσ ς ύσς σοής ή αής έσς ς σύβασς αά ίσ,

β ιέο, οί α ιβθί οσιός αοισός ο ααόο αό ο σύοο  σβάσ
οθιώ ή σιώ  φοέ ο ίο σις ιαάις ο . / αά α ιιόα
οβόα σο άθο  ο ς ά όο, ί αοισού οιοοιού φοέα αό όσις
σβάσις.

5.2.2. Α ο οϊό φοθί - ααοθί ή αιαασαθί ά  ή ο σβαιού όο αι
έι ής ο όο ς αάασς ο οήθ, σύφα  ο άθο  ο ./,
ιβάαι όσιο έ οις αό 5%) ί ς σβαιής αίας ς οσόας ο ααόθ
όθσα.

ο ααά όσιο οοίαι ί ς σβαιής αίας  όθσα ααοθέ
οϊό, ίς Α. ά α οϊόα ο ααόθα όθσα άο  σιοοίσ
 οϊό ο ααόθα όθσα, ο όσιο οοίαι ί ς σβαιής αίας ς
σοιής οσόας αώ.

αά ο οοισό ο οιού ιασήαος ς αθσέσς ια φόσ- αάοσ ή
αιαάσασ  οϊό,  αόφασ ο αοφαιοέο οάο, ύσα αό οόσ ο
αοίο οάο,  αβάαι ό ο όος ο αήθ έα ο ύοο, αά α ιάφοα
σάια  ιαιασιώ, ια ο οοίο  θύαι ο αάοος αι ααίαι, αίσοια, ο όος
φόσς - αάοσς.

φόσο ο αάοος έι άβι οααβοή, ός αό ο οβόο αά α αέ όσιο,
ααοίαι σ βάος ο αι όος ί ο οσού ς οααβοής, ο οοίαι αό 
ό ς ής ο σβαιού όο, έι  οσόισ ο σβαιού οϊόος,  ο
ισύο άθ φοά αώαο όιο ο οσοσού ο όο ίας.

 ίσα ο οσίο αι  ό ί ς οααβοής ίαι  ααάσ αό ο οσό
ής ο ααόο ή, σ ίσ αάιας ή έις αού,  ισόοσ αάσ ς
ύσς αής έσς αι οααβοής αίσοια, φόσο ο αάοος  ααθέσι ο
ααιούο οσό.

 ίσ έσς οιοοιώ φοέ, ο όσιο αι οι όοι ιβάοαι ααός σ όα α
έ ς έσς.

5.3 δκδεβδεΫμ πλκφΰΫμ εΪ β δδεέ εΫζβμ θ ηίΪθ

 αάοος οί αά  αοφάσ ο ιβάο σ βάος ο ώσις, άι  ό 
άθ . ή οιοοιού φοέα ώο - ώσις, .. όος αάοσς οϊό), 6.4.
Αόι σβαιώ οϊό – αιαάσασ, αθώς αι α’ φαοή  σβαιώ ό α
ασήσι οσφή ια όος οιόας αι οσίας ώιο ο φοέα ο ί  σύβασ έσα
σ ααιή οθσία  ώ αό  οία ς οιοοίσς ή ς ήος ώσς ς
σιής αόφασς.  όθσ άσσ ς οσφής αασέι ις ιβαός ώσις. ί
ς οσφής αοφασίι ο αοίς αοφαιόο όαο, ύσα αό οόσ ο
οβόο σο αίο άφιο ς ίσς β΄ ς ααάφο  ο άθο  ο
./ οάο, ός οθσίας ιάα  ώ αό  άσσή ς, άς θίαι ς
σιώς αοιφθίσα. αά ς αόφασς αής  ί  άσσ άς οοιασήο φύσς
ιοιιής οσφής. Α αά ς αόφασς ο ιβάι ώσις  ασθί όθσα 
οσφή ή α αοιφθί αή αό ο αοφαιόο αοίς όαο,  αόφασ αθίσααι
οισιή. Α ασθί όθσα οσφή, αασέοαι οι σέις ς αόφασς έι αή α
οισιοοιθί.
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5.4 δεδεά πέζβ δφκλυθ

άθ ιαφοά αύ  σβαό ώ ο ούι αό ις σβάσις ο σάοαι σο
αίσιο ς αούσας ιαής , ιύαι   άσσ οσφής ή αής σο ιοιιό φίο
ς ιφέιας, σ οοία ίαι άσ σύβασ, αά α ιιόα οιόα σις α.  ές
αι  ο άθο Α ο . /. ι αό  άσσ ς οσφής σο ιοιιό φίο
οίαι οιά  ήσ ς ιοφαούς ιαιασίας ο οβέαι σο άθο  ο .
/ αι  αάαφο . ς αούσας, ιαφοιά  οσφή αοίαι ς
ααά. Α ο αάοος ς σύβασς ίαι οιοαία,  οσφή ασίαι ί αό  ίια ί
αό όα α έ ς.  ααιίαι  ήσ ιοφαούς ιαιασίας α ασίαι αό ο
ιαφόο αή, σο ιόαφο ς οοίας  σύαι αία αύσς ή οοοίσς
ιοιιής άς ή αάις.
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6. ΧΡΟΝΟ ΚΙ ΣΡΟΠΟ ΚΣΛΗ

6.1 Χλσθκμ πλΪκβμ πλκρσθθ

6.1.1.  αάοος οούαι α ααώσι α οϊόα ός οβέαι σο αάα  ς
αούσας ιαής.

 σβαιός όος αάοσς  οϊό οί α ααίαι, ι αό  ή ο αιού
σβαιού όο αάοσς, ό ις αόοθς σιές οϋοθέσις: α ούαι οι όοι ο
άθο  ί οοοίσς σβάσ αά  ιάιά ος, β έι οθί αιιοοέ
αόφασ ο αόιο αοφαιόο οάο ς ααθέοσας αής ά αό οόσ
αόιο σοιού οάο, ί  οβοία ς ααθέοσας αής αι φόσο σφί ο
αάοος, ί ύσα αό σιό αία ο ααόο, ο οοίο οβάαι οιά ι αό 
ή ο σβαιού όο,  ο οιό ιάσα ς αάασς ίαι ίσο ή ιόο αό ο αιό
σβαιό όο αάοσς.  ίσ αάασς ο σβαιού όο αάοσς, ο όος
αάασς  σοοίαι σο σβαιό όο αάοσς.
 ίσ αάασς ο σβαιού όο αάοσς έια αό αία ο ααόο,
ιβάοαι οι ώσις ο οβέοαι σ αάαφο 5.2.2 ς αούσς.
 αιιοοέ αόφασ ο αόιο αοφαιόο οάο,  οοία ίαι ύσα αό
οόσ ο οάο ς . β’ ς α.  ο άθο  ο . /, ο σβαιός όος
φόσς αάοσς  οϊό οί α αίθαι. άθσ ιέαι όο όα
σέο όοι αέας βίας ή άοι ιιαιές σοβαοί όοι, ο αθισού αιιιώς
αύα  όθσ αάοσ  σβαιώ ιώ. ις ιώσις άθσς ο σβαιού
όο φόσς αάοσς  ιβάοαι ώσις.

6.1.2. ά ήι ο σβαιός όος αάοσς, ίς α οβθί αίς αία αάασς ή, ά
ήι ο αααθίς, αά α αέ, όος, ίς α ααοθί ο οϊό, ο αάοος ύσσαι
έος.

6.1.3.  αάοος οούαι α ιοοιί  σία ο ί  οήθια,  αοθή
οοής  οϊό αι ο αόιο άο αααβής, ια  οία ο οίθαι α
ααώσι ο οϊό.

ά αό άθ οσόισ οϊόος σ αοθή οοής αώ, ο αάοος οούαι α
οβάι σ σία αοιιό, θέο αό ο ύθο ς αοθής, σο οοίο
ααφέαι  οία οσόισς, ο οϊό,  οσόα αι ο αιθός ς σύβασς σ έσ
ς οοίας οσοίσ.

6.2 Πλζίά πλκρσθθ - Χλσθκμ εδ λσπκμ πλζίάμ πλκρσθθ

6.2.1. H αααβή  οϊό ίαι αό ο αόιο άο ο άσο αασήαος. αά
 ιαιασία αααβής  οϊό ιίαι οσοιός αι οιοιός έος.

οϊόα ο αοίφθα ή ίθα ααάα,  βάσ ος έος ο ααοοίσ 
ααθέοσα αή, οούαι α αιαασαθού αό ο αάοο.

6.2.2.  αααβή  οϊό ααοοιίαι ός οίαι σο αάα  ς αούσας
ιαής.

ααοοιούαι οι οβόοι αό  σύβασ έοι ς ααθέοσας αής.  ιή
ισοή αής έσς  ισέφαι ι αό  οοήσ ό  οβοέ αό 
σύβασ έ.

6.3 δδεκέ σλκδ θτζβμ – φΪζδβμ - θεκέθβμ φσλβμ εδ πκδκδεκτ
ζΫΰξκ κ ιλδεσ

 οβέοαι.
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6.4 πσλλδοβ ηίδευθ πλκρσθθ – θδεΪβ

6.4.1.  ίσ οισιής αόις οός ή έος ς σβαιής οσόας  οϊό,
 αόφασ ο αοφαιοέο οάο ύσα αό οόσ ο αόιο οάο, οί α
ίαι αιαάσασή ς  ά, ο α ίαι σύφ  ος όος ς σύβασς, έσα σ
αή οθσία ο οίαι αό  αόφασ αή.

6.4.2. Α  αιαάσασ ίαι ά  ή ο σβαιού όο,  οθσία ο οίαι ια 
αιαάσασ  οί α ίαι αύ ο / ο σοιού σβαιού όο, ο 
αάοος θίαι ς όθσος αι όιαι σ ώσις ό όθσς αάοσς.
Α ο αάοος  αιαασήσι α οϊόα ο αοίφθα έσα σ οθσία ο ο
άθ αι φόσο έι ήι ο σβαιός όος, ύσσαι έος αι όιαι σις
οβός ώσις.

6.4.3.  ισοφή  οϊό ο αοίφθα ίαι σύφα  α οβόα σις α. 
αι  ο άθο  ο . /.

6.5 έΰη – δΰηκζβοέ – λΰβλδεΫμ ιΪδμ

 ααιίαι.

6.6 ΰΰβηΫθβ ζδκλΰέ πλκηάγδμ

αά  ίοο ς ές ιοίας, ο αάοος θύαι ια  αή ιοία ο
αιιέο ς οήθιας. ίσς, οφίι αά ο όο ς ές ιοίας α οβαίι
σ οβό σήσ αι α αοαασήσι οοιαήο βάβ  όο αι σ όο ο
ιάφαι σις ιές οιααφές αι σα οιά ύ ς σύβασς.

6.7 θπλκληκΰά δηάμ

 οβέαι.

Η όος  ΑΑ Α

ιαή αοάη - Αοάη
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ΑΑΗΑΑ

ΠΡΡΣΗΜ Ι – θζδεά Πλδΰλφά Φδεκτ εδ Οδεκθκηδεκτ θδεδηΫθκ βμ
τηίβμ

Αιίο ς σύβασς ίαι  οήθια αφέ σέσο αι αφέ σέσο αφϊέ σ όος
σα αασήαα σίασς ς ΑΑ Α αθώς αι  αοή οισού  οφή σιαίο ια
αίας οοίας φιαές αές, οιά αήαα αφέ αι οισό σίασς ός
ααιά ιάφαι σ αούσα ιαή.

ΜΡΟ  - ΠΡΙΓΡΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΝΣΙΚΙΜΝΟΤ ΣΗ ΤΜΗ

ΑΑΗ Α  ΑΑ – Η ΑΗ ΩΩ

Α  Α

Αιίο ς σύβασς ίαι  «οήθια αφέ σέσο ια α αασήαα σίασς ς ΑΑ
Α» ια ο  έ  ιήιο ααύσς  έο σφέοσα αό οιοοιή άο οσφοά
αοισιά βάσ ιής.

 οήθια αφέ σέσο αφοά σις αάς  αασά σίασς ς ΑΑ Α.

ι οθές θα έι α ααθέσο  οσφοά ος  ιή αά ιό ια ο σύοο ς
οήθιας.

οοοίσ:  οιοοιός φοέας οθής οούαι α αέι kg ιέο ά
οϊό, αά ααάσ .kg.

οιοιά ααηισιά ια αφέ σέσο σ όος : ο αάι ο αφέ ς οσφοάς θα έι
α ίαι σ ααοία % Arabica. α ίαι α΄ οιόας, σ όος,  ασέος, αβοισέος,
 αφϊ. α ίαι οοιέος σ αά αοσή σσασία ο θα ιασφαίι 
οσασία ο οϊόος αό  ιαή αιοβοία,  ασία αι ις ιές οσές, βάος
. ιά ς σσασίας α ααάφαι  οέσ, α σσαιά αι  οία ής.

οιοιά ααηισιά ια αφέ σέσο αφϊέ σ όος : ο αάι ο αφέ ς
οσφοάς θα έι α ίαι σ ααοία % Arabica. α ίαι α΄ οιόας, σ όος, 
ασέος, αβοισέος, ίς αφϊ. α ίαι οοιέος σ αά αοσή
σσασία ο θα ιασφαίι  οσασία ο οϊόος αό  ιαή αιοβοία,  ασία
αι ις ιές οσές, βάος . ιά ς σσασίας α ααάφαι  οέσ, α
σσαιά αι  οία ής.

ι οθές σ ιή ιαφή ος έι α ααφέο ααιά α ί αι  άισ
οιόά ος σύφα  ις οιααφές σο αό αάα  ς ιαής.

ι οσός ο ααφέοαι σ αάσ ιιού οϋοοισού σο  - 
Α  Α, ς αούσας ιαής, ίαι ιιές αι σ αία ίσ
σιές ια  ααθέοσα αή.  ΑΑ Α θα οήσι σ οήθια ς οσόας
ο θα ιασί σύφα  ις αάς  αασά σίασς ίς  οσόα α βί ο
ιιό οϋοοισό.

ι οθές οούαι α οίσο,  οφή σιαίο, α αασήαα  αίας
οοίας φιαές αές αθώς αι οσιιά αήαα ύοι οής αίσοις
οοίας. ίσς οούαι α αέο   οφή σιαίο όο ο οισό σίασς
φάια, ούς, ιαάια, άια οήια, . α αασήαα ς ΑΑ Α  θα φέο
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αία θύ ια ό ιές ο οφίοαι σ αή αάσασ αά ο οισού,
αθώς αι σ έας ιώσις ός ύα, αιά, οή .

 οισός  αασά ιιά έι ς ής :

 αφέ αία

 αή   group

2 οιά αφέ

 

 αή   group

2 οιά αφέ

 Α

 αή  2 group

 οιό αφέ

 ΑΑ

 αή  2 group

 οιό αφέ

 ιίο 

 αή   group

 οιό αφέ

 Café 

 αή   group

 οιά αφέ

 Αή αού

 αή   group

 οιά αφέ

 αφίο 

1 αή  2 group

 οιό αφέ

 Ααήιο «ο άο ας»

 αή   group

 οιά αφέ

 Α

 αή   group

 οιά αφέ

ιάια σύβασς-όοι αάοσς

 ιάια ς σύβασς ια  οήθια αφέ σέσο οίαι σ ο  έ αό  οία
οαφής ς  ιαία αάασς ια ιέο έα  έος  ος ίιος όος αι ις ίις ιές.

όος οοίσς/αάοσς

 οθής  θύ ο θα ααίι α ούαα ός ο αοθιού ώο άσο
αασήαος σίασς ς ΑΑ Α.

α αασήαα σίασς ίαι α ααά :

 αφέ αία ιάι αίο, ήσιο

  οός Αό, ήσιο
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 Α αία ύο, οιαό

 ΑΑ αία Α. ίο, οιαό

 ιίο  σο οιισιό ιαό έο αίο, ήσιο

 Café  σο οιισιό ιαό έο αίο, ήσιο

 Αή αού σο ώο ς ααίας αού, οιαό

 αφίο  αία οάο, ήσιο

 Ααήιο «ο άο ας» άο ιά, ήσιο

 Α οέο έι αίο, ήσιο

αθώς αι οοιοήο άο αάσα σίασς ς ΑΑ Α ααοοιήσι έα έσα σ
οιή ίοο ισύος ς σύβασς.

ααοέα-ιαιασία αααβής/ααοούθσς

 οθής θα έι  θύ ο α ααίι α ούαα ός ο αοθιού ώο
άσο αασήαος. ι οσός  ιώ θα ααίοαι σο αόιο άο, ο οοίος θα
αααβάι  ααία αι  αααβή αάοα  ις αάς ο αασήαος.

 οθής οούαι α αααβάι αι α αιαθισά α ααάα ή αοιέα
οϊόα.

αίσ οσιού

 οθής αααβάι  αίσ ό όσ ασοθού   αασή αφέ σα
αασήαα σίασς.

ιή οσήι

 οθής οούαι α οσφέι αιό service  αά όο ο όο αι άσ
αθιή ιή οσήι, σ ίσ βάβς ος, ίς ιέο οιοοιή ιβάσ ια
 ααθέοσα αή.

ααάσις

 ΑΑ Α έι ο ιαία α ααίι  σύβασ ια έα  ιέο έος  ος ίιος όος
αι ις ίις ιές.
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ΜΡΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΝΣΙΚΙΜΝΟ ΣΗ ΤΜΗ

αοόσ : οέας αοόσς ς αούσας σύβασς ίαι  ΑΑ Α.  αά ια
  ό σύβασ βαύι  σιή ίσσ ο αιού οϋοοισού ο οιοοιού έος
2023-2024 ο οαιασού 24 ο οέα.

ιώ αία σύβασς σ ώ, ίς Α: 119.400,00€

Α % : 15.522,00€

ιώ αία σύβασς σ ώ, σιαβαοέο Α: 134.922,00€

Αάσ ιιού οϋοοισού :

CPV ΑΗ ΑΑ
ΗΗ

ΩΗ

ΗΑ

Η
ΑΑ
ΗΗ

Η

Ω Α

03131100-9 Α  


 6.000 18,00 € 108.000,00 €

03131100-9 Α 
ΑΪ  

 600 19,00 € 11.400,00 €

 Ω Α 119.400,00 €

Α 13% 15.522,00 €

 ΑΑ Α 134.922,00 €

 ιή οσφοά ο ο οιοοιός φοέας οθής σις ιές ο Α θα σιαβάι
ο ιιό όο ααάσς αφέ αι α έοα αφοάς.

 οϊσάος /σης ιοιηιού & ιοοιού
ΑΑ Α

σής οάσος
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ΠΡΡΣΗΜ ΙΙ – 

Αό ις -5-, οι ααθέοσς αές σάσσο ο    ήσ ς έας οιής
σίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/, ο οσφέι  αόα
οιής σύας αι ιαίισς ο αϊού ιαίο άφο ύβασς .  σιή
ααοίσ ίαι ιαθέσι σ ιαιαή ύ ο  «www.promitheus.gov.gr». ο
ιόο ο αίο, ί σαώαι σο ίο ς ιαής, ί, ς αίο PDF,
οιά οαέο, ααάαι ισά ς ααόσασο έος αής. Tο αίο XML
ααάαι ια  ιόσ  οιοοιώ φοέ οιέο α σάο έσ ς σίας
e  σιή αάσ ος.
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ΠΡΡΣΗΜ IIΙ – Τπσδΰη Οδεκθκηδεάμ ΠλκφκλΪμ


ΑΑ Α

 Η Α

«οήθια αφέ σέσο ια α αασήαα σίασης ης ΑΑ Α»

ια ύο (2) έη  ιήιο ααύσης η έο σφέοσα αό οιοοιή άοη οσφοά
αοισιά βάση ιής

ς ιίσς …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Α.....................................………………………  έα ……………………………… οός ………………………………

αιθ…………………… .. ………………… . …………………………………. Email ……………………………………………………….

CPV ΑΗ ΑΑ
ΗΗ

ΩΗ

ΗΑ

Η
ΑΑ
ΗΗ

Η

Ω Α

03131100-9 Α  


 6.000 ………… € ……………….. €

03131100-9 Α 
ΑΪ  

 600 ………… € ……………….. €

 Ω Α ………………. €

Α % ………………. €

 ΑΑ Α ………………. €

Ηοηία ………………….
 Ω

φαία - οαφή
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