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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

 

 

 

Αζήλα,  01-04-2021                             

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ.  
Γ/ΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ  
ΤΛΙΚΟΤ  Αξ. Πξση.: 1027562 ΔΞ 2021              
ΣΜΗΜΑ Γ΄ -  ΠΩΛΗΔΩΝ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΩΛΗΗ ΔΙΓΩΝ & ΠΛΩΣΩΝ ΜΔΩΝ 

   

Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 60 
105 64  Αζήλα 

 ΠΡΟΟΥΖ: Ζ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗ ΣΑ 
ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ ΓΓΓΤ 

 
Σειέθσλν 
e-mail  

: 
:  

210- 3244231 & 3210987 

dddy@aade.gr 
 
 
 
 

  

    ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 3967      
 

ηηο 15-04-2021  εκέξα Πέκπηε και ώπα 11.00 π.μ., ζα γίλεη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο 
ΓΓΓΤ (ηαδίος 60, 8ορ όποθορ, Γπαθείο 19-20 ηηλ. 210-3230989), θαη ηαπηόρξνλα ηελ ίδηα 
κέξα θαη ώξα κε ηειεθσληθή ζύλδεζε ζηα γξαθεία ηος Α΄ ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΩΝ-
ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ, ΣΜΖΜΑ Ε΄ ΓΗΑΥ/Ζ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ, ΛΗΜΑΝΗ 
ΘΔ/ΝΗΚΖ, (ηηλ. 2310-232882), ηος ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΖΜΑ Η΄-ΓΗΑΥ/Ζ 
ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ, ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΟΤ ΗΔΡΟΘΔΟΤ 2 ΚΑΗ ΑΚΣΖ ΓΤΜΑΗΩΝ, (ηηλ. 2610-
317462, 2613-621731) & ηος ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ ΛΑΡΗΑ, ΣΜΖΜΑ Ε΄ ΓΗΑΥ/Ζ ΓΖΜΟΗΟΤ 
ΤΛΗΚΟΤ, ΦΑΡΑΛΩΝ 21, (ηηλ. 2413-511705, 511706), πιεηνδνηηθή πξνθνξηθή 
δεκνπξαζία γηα ηελ πώιεζε κε εηήζηα ζύκβαζε: ΄Αρξεζην Υαξηί, πξνεξρόκελν από 
Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, ΝΠΓΓ &  ΝΠΙΓ ησλ Ννκώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο & Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο , ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο 
΄Οξνπο Πώιεζεο Τιηθώλ, Πισηώλ & Δλαέξησλ Μέζσλ. 
Ο πιεηνδόηεο-αγνξαζηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη Τπεύζπλε Γήισζε όηη θαηά ηελ απνθνκηδή 
θαη πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ  ζα ιακβάλεη όια εθείλα ηα κέηξα πξνο ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ απνβιήησλ, νύησο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 
επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ πδάησλ όπσο θαη ηνπ αέξα από δηαθπγή ηπρόλ επηθηλδύλσλ 
αεξίσλ. 
 
Σα ανακςκλώζιμα ςλικά πος ενηάζζονηαι ζηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3522/06, άπθπο 21, 
(ηποποποίηζη ηων διαηάξεων ζσεηικά με ηιρ παπαδόζειρ ηων ανακςκλώζιμων 
αποππιμμάηων), δεν ςπόκεινηαι ζε ΦΠΑ, εθόζον αγοπάζονηαι από επιηηδεςμαηίερ. 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ Γ.Γ.Γ.Τ. ΣΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ο 
ΑΓΟΡΑΣΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΓΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΚΖ 
ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ. 

 
ΟΗ ΔΓΓΤΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΔΗΝΑΗ 20% ΣΖ ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ 
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ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΩΣΔΡΩ ΓΖΜΟΠΡΑΣΟΤΝΣΑΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΟΡΟΤ 
ΠΩΛΖΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ – ΤΛΗΚΩΝ - ΠΛΩΣΩΝ  ΚΑΗ ΔΝΑΔΡΗΩΝ ΜΔΩΝ  

(Φ.Δ.Κ.3420Β/25-10-2016) ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΟΗ  
ΣΟΝ ΑΝΩΣΔΡΟ ΗΣΟΣΟΠΟ . 

 
 

Η ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΟΝ 
ΙΣΟΣΟΠΟ  www.aade.gr (ΜΕΝΟΤ > Δημοπρασίες ΔΔΔΤ) 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ: ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΘ ΟΛΑ ΣΑ ΟΡΘΖΟΜΕΝΑ ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΑ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ  

ΓΘΑ ΣΗΝ ΜΕΘΩΗ ΣΗ ΔΘΑΠΟΡΑ ΣΟΤ COVID – 19  

(ΥΡΗΗ ΜΑΚΑ, ΣΗΡΗΗ ΑΠΟΣΑΕΩΝ ΚΑΘ ΥΡΗΗ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΟΤ) 

 
 
1.ΚΩΓΗΚΟ ΑΡ. : 215217.00.001 
ΥΩΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ : ΓΗΜΟΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ  ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ 
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ. 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ - Α.Φ. : 0005-ΔΛΛΗΝ.ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΛΙΚΩΝ—10486/22-3-2021 
 
ΓΖΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟ ΔΗΓΟ : ΥΑΡΣΗ ΑΡΥΔΗΟΤ ΤΜΒΑΔΩΝ 
 
ΠΟΟΣΖΣΑ : 800.000 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ) 
         
MΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ : ΚΗΛ 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ :΄Αρξεζην σο επη ην πιείζηνλ Υαξηί Αξρείνπ, Μπιόθ εληύπσλ 
αρξεζηκνπνίεηα, Φάθεινη αζζελώλ (ρσξίο αθηηλνγξαθίεο), Βηβιία απνζπξόκελα από 
Τπνπξγείν Παηδείαο, πξνεξρόκελν από Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, ΝΠΓΓ &  ΝΠΙΓ ησλ Ννκώλ 
ησλ Πεξηθεξεηώλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο & Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο , ΠΟΤ ΘΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ 1-1-2021 ΔΩ 31-12-2021. 
ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΘΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΜΗΚΡΟΠΟΟΣΖΣΔ ΑΛΛΩΝ ΠΟΗΟΣΖΣΩΝ 
ΥΑΡΣΗΟΤ  
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗΜΟ ΤΛΗΚΟ 
ΠΩΛΖΖ ΜΔ ΣΟ ΕΤΓΗ ΚΑΗ ΜΔΗΚΣΟΒΑΡΩ & ΚΑΗ ΜΔ ΣΤΥΟΝ ΤΠΑΡΞΖ ΞΔΝΩΝ ΤΛΩΝ & 
ΑΝΔΤ ΓΗΑΛΟΓΖ 

ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ EURO 0,03/kg. 
 
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ: 
1. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη ελόο έηνπο. 

2. Η δεκνπξαζία δηελεξγείηαη από ηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ κε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγώλ-Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο  

3. Ο ππεξζεκαηηζηήο, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ πνπ ηνλ αλαδεηθλύεη 

πιεηνδόηε, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηό 20% ηνπ 

εθπιεηζηεξηάζκαηνο, όπσο απηό πξνθύπηεη από  ηελ ηηκή πιεηνδνζίαο επί ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζαο πνζόηεηαο. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ θαηέβαιε γηα λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ δεκνπξαζία ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ 20% ηεο 

πξνθαηαβνιήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο ππεξζεκαηηζηήο  θαηαβάιιεη 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ, ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ 

20%  ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη  εληόο ηξηώλ εκεξώλ ζην ινγαξηαζκό ηνπ Α΄ 

Σεισλείνπ Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο θαη  ζηελ ζπλέρεηα ε εγγύεζε 

http://www.aade.gr/
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ζπκκεηνρήο ηνπ επηζηξέθεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ 

Τιηθνύ αληηγξάθνπ ηεο αλσηέξσ θαηάζεζεο. 

4.  Ο αγνξαζηήο ππνρξενύηαη εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ  εκεξώλ από ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλε κε ππόδεηγκα πνπ ρνξεγείηαη 

από ηελ ππεξεζία, πνζνύ 8.000€ θαη ε νπνία ζα παξακείλεη ζην Α΄ Σεισλείν 

Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ  Θεζζαινλίθεο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο δελ πξνζθνκίζεη εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηελ  

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, θεξύζζεηαη  έθπησηνο θαη ε πξνθαηαβνιή ηνπ 

20% θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

5.  Η εμόθιεζε ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά θαη ρσξίο 

έθπησζε, ήηνη κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ 5.000€ πξηλ ηελ παξαιαβή αληίζηνηρεο 

πνζόηεηαο πιηθνύ θαη εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηεο 

πξνεγνύκελεο πιεξσζείζαο πνζόηεηαο πιηθνύ. 

6.  Ο αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα νινθιεξώζεη ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ εληόο δέθα 

(10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ γηα πνζόηεηα πιηθνύ κέρξη 100 ηόλνπο θαη εληόο είθνζη 

(20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ γηα πνζόηεηα πιηθνύ άλσ ησλ 100 ηόλσλ, από ηελ 

εκέξα ηεο κε νπνηαδήπνηε ηξόπν εηδνπνίεζήο ηνπ από ην Α΄ Σεισλείν  Δηζαγσγώλ –

Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο .  

  Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο πεξηνξίδνληαη ζε πέληε (5) θαη δέθα (10) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο αληίζηνηρα, όηαλ νη αλαγγειζείζεο πνζόηεηεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κε ηελ 
έλδεημε «επείγνλ». 
   Μεηά ηελ πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ, ν αγνξαζηήο βαξύλεηαη κε πνηληθή 
ξήηξα 0,2% επί ηεο  αμίαο ηεο πξνο παξαιαβή πνζόηεηαο. 
   Η παξαιαβή όισλ ησλ αλαγγειζεηζώλ πνζνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη επί δπγίσ, 
παξνπζία  ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ Α΄ Σεισλείνπ Θεζζαινλίθεο ή ησλ θαηά ηόπν 
Σεισλείσλ  θαη ηεο δηαθαηέρνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο λα πθίζηαληαη δηαινγή, νη δε 
δαπάλεο κεηαθνξάο, πεξηζπιινγήο θαη δύγηζεο, όζεο θνξέο απαηηεζεί, βαξύλνπλ 
απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ηνλ αγνξαζηή. 
   Ο αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ εθπξνζώπσλ 
ηνπ Α΄ Σεισλείνπ Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο ή ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 
Σεισλείσλ ησλ πεξηθεξηθώλ ελνηήησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο   γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηόπνπ δύγηζεο. Δπίζεο 
λα  δηαζέηεη ηα θαηάιιεια νρήκαηα θαζώο θαη ην αλάινγν πξνζσπηθό ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο παξαιαβήο από δύν ηνπιάρηζηνλ 
απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθώλ δηαθαηερνπζώλ ππεξεζηώλ, όηαλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. Σέινο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ κεηαθνξά ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ αλσηέξσ  Σεισλείσλ  από ηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ ηόπν 
παξάδνζε, ηνλ ηόπν δύγηζεο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζία εθόζνλ απηό ηνπ δεηεζεί.       

7.  Ο αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο όζε πνζόηεηα 

αλαγγειζεί εληόο ηνπ νξηδόκελνπ ρξόλνπ θαη δελ δύλαηαη λα πξνβάιιεη θακία αμίσζε  

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε  παξαιεθζείζα πνζόηεηα είλαη κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε από 

ηελ πξνϋπνινγηζζείζα θαζόζνλ απηή εθηηκάηαη σο πξνθύπηνπζα από ηε ζπλήζε 

πνξεία. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην έληππν πιηθό πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ 
ραξαθηήξα ή δεδνκέλα πνπ δηέπνληαη από εηδηθό απόξξεην πνπ πξνβιέπεηαη από λόκν, 
γεγνλόο ην νπνίν δειώλεη ε δηαθαηέρνπζα αξρή ζηελ αλαγγειία ηεο πξνο ην Α΄ Σεισλείν 
Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο  ηόηε ηζρύνπλ νη θάησζη από 8 έσο 17 εηδηθνί 
όξνη: 
 
8. Ο αγνξαζηήο αλαιακβάλεη γηα έλα έηνο ην έξγν ηεο αζθαινύο παξαιαβήο, 

κεηαθνξάο, θαηαζηξνθήο θαη αλαθύθισζεο ηνπ έληππνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ πνπ ζα 

ηνπ παξαδνζεί από ηε δηαθαηέρνπζα απηό αξρή (Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, ΝΠΙΓ ηνπ 
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Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ), ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην εθάζηνηε ζπληαζζόκελν 

«πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο αξρεηαθνύ πιηθνύ πξνο θαηαζηξνθή θαη 

αλαθύθισζε». ηε κεηαθνξά πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζηνλ ηόπν δύγηζεο, 

απνζήθεπζεο, θαηαζηξνθήο-αλαθύθισζεο ηνπ πιηθνύ. Η θαηαζηξνθή ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη απόξξεησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αζθαιή ηξόπν θαη είλαη πιήξεο θαη κε αλαζηξέςηκε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ νδεγία 

1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. Οπνηαδήπνηε 

άιιε επεμεξγαζία ηνπ έληππνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ γηα άιιν ζθνπό απαγνξεύεηαη. Σν 

έληππν πιηθό πνπ ζα παξαδνζεί ζηνλ αγνξαζηή κπνξεί λα είλαη ζε αθέξαηε κνξθή ή 

λα έρεη ήδε ηεκαρηζηεί κε εηδηθό κεράλεκα ηεκαρηζκνύ (shredder).   

9. Ο αγνξαζηήο ππνβάιιεη γξαπηώο ζην  Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ 

Θεζζαινλίθεο ή ζηε Γ.Γ.Γ.Τ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ ηεξεί γηα ηελ 

αζθαιή παξαιαβή, κεηαθνξά, θαηαζηξνθή θαη αλαθύθισζε  ηνπ έληππνπ πιηθνύ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ αζθαιή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ 

νξζήο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. ηε δηαδηθαζία απηή νξίδνληαη ηα κέηξα πνπ 

εθαξκόδνληαη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηόπν δύγηζεο, 

απνζήθεπζεο θαη θαηαζηξνθήο, ν ηόπνο θαηαζηξνθήο, νη ηπρόλ ελδηάκεζνη ηόπνη 

απνζήθεπζεο ηνπ πιηθνύ, ηα κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε 

ηνπ πιηθνύ, ν ηξόπνο θαηαζηξνθήο, ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο από ηε ζηηγκή 

ηεο παξάδνζεο ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ από ηε δηαθαηέρνπζα αξρή ζηνλ αγνξαζηή 

κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή ηνπ, ηα αθξηβή ζηνηρεία ηπρόλ ηξίησλ ππεξγνιάβσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη νη ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

ππεξγνιάβνη.   

10. Ο αγνξαζηήο  ζπζθεπάδεη  κε αζθάιεηα ηα πξνο παξαιαβή αξρεία γηα ηελ αζθαιή 

κεηαθνξά ηνπο ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη 

απόξξεηα δεδνκέλα θαη λα απνθιεηζηεί ε κε λόκηκε θαη αζέκηηε επεμεξγαζία ηνπο. Η 

παξαιαβή θαη θόξησζε ηνπ πιηθνύ γίλεηαη ππό ηελ επίβιεςε αξκόδηνπ ππαιιήινπ 

ηεο δηαθαηέρνπζαο ππεξεζίαο. Ο αγνξαζηήο  είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθαιή 

κεηαθνξά ηνπ πιηθνύ κε θαηάιιειν πξνο ηνύην όρεκα ζηελ εγθαηάζηαζε όπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δύγηζε, ε απνζήθεπζε θαη ε θαηαζηξνθή. Σν πιηθό πνπ 

παξαιακβάλεη ν αγνξαζηήο θπιάζζεηαη κέρξη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ππ’ επζύλε ηνπ.  

Ο αγνξαζηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ην νπνίν έρεη 

αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο. 

11. Ο αγνξαζηήο νθείιεη λα δηαζέηεη  πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 γηα ηελ δηαδηθαζία 

εκπηζηεπηηθήο θαηαζηξνθήο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 27001 

γηα ηε δηαρείξηζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ 

θαηαηίζεληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά. Ο αγνξαζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζύλε 

πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ αξρείσλ θαζώο θαη ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (Καλνληζκόο (ΔΔ) 2016/679, Ν. 4624/2019) θαη 

ηεο νδεγίαο 1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο από ηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ κέρξη ηελ θαηαζηξνθή 

θαη αλαθύθισζε  ηνπο. Ο αγνξαζηήο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηδίσο 

έλαληη ηνπ θηλδύλνπ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο ζε απηά θαη άλεπ αδείαο 

θνηλνπνίεζεο απηώλ θαζ’ όιε ηεο δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ θαηαζηξνθή θαη 

λα δηαζθαιίδεηαη όηη ε επεμεξγαζία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

12. Η δηαθαηέρνπζα αξρή έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη δηα εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ 

ηεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο (παξαιαβή, κεηαθνξά θαη θαηαζηξνθή) ησλ 

πιηθώλ. 

13. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ ν αγνξαζηήο, νη αξκόδηνη ππάιιεινη ηεο 

δηαθαηέρνπζα αξρήο θαη ν εθπξόζσπνο ηνπ Α΄ Σεισλείνπ  Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ 
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Θεζζαινλίθεο ή νη εθπξόζσπνη ησλ Σεισλείσλ ησλ πεξηθεξηθώλ ελνηήησλ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  

ππνγξάθνπλ «πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο αξρεηαθνύ πιηθνύ πξνο 

θαηαζηξνθή θαη αλαθύθισζε» ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο, ε 

πνζόηεηα θαη ηα αξρεία πνπ παξειήθζεζαλ, ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξαδόζεθαλ, ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ 

ηεο δηαθαηέρνπζαο αξρήο, ηνπ αγνξαζηή θαη ησλ  εθπξνζώπσλ ησλ αλσηέξσ 

Σεισλείσλ. 

14. Ο αγνξαζηήο αλαιακβάλεη λα ππνγξάςεη θαη παξαδώζεη ζηε δηαθαηέρνπζα αξρή 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζηξνθήο- αλαθύθισζεο ππνγεγξακκέλν από απηόλ 

πηζηνπνηεηηθό θαηαζηξνθήο – αλαθύθισζεο ησλ παξαδνζέλησλ αξρείσλ ζε έληππε 

κνξθή. ην πηζηνπνηεηηθό ζα αλαθέξεηαη ε δηαθαηέρνπζα αξρή,  ν αγνξαζηήο, ηπρόλ 

ππεξγνιάβνο απηνύ, ε εκεξνκελία θαηαζηξνθήο, ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ θαηαζηξάθεθαλ ή παξαπνκπή ζην πξνεγεζέλ πξσηόθνιιν παξάδνζεο-

παξαιαβήο θαη ε κέζνδνο θαηαζηξνθήο.  

15. ε πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο γηα ηελ κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, θαηαζηξνθή – αλαθύθισζε δηαζθαιίδεη θαη εγγπάηαη όηη απηνί 

ππόθεηληαη κέζσ γξαπηήο ζύκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη καδί ηνπο ζηνπο ίδηνπο όξνπο 

θαη ζηηο ίδηεο κε απηόλ ππνρξεώζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ιήςεο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθώλ θαη 

νξγαλσηηθώλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηήξεζεο ηεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο απηώλ. Ο ππεξγνιάβνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαηαζηξνθή – 

αλαθύθισζε νθείιεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 γηα ηε δηαδηθαζία 

εκπηζηεπηηθήο θαηαζηξνθήο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 27001 

γηα ηε δηαρείξηζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ. Ο αγνξαζηήο ελεκεξώλεη εγθαίξσο ηε 

δηαθαηέρνπζα αξρή θαη ην Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο γηα ηε 

ρξήζε ππεξγνιάβνπ. Σν Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο δύλαηαη 

λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ππεξγνιάβνπ θαη λα 

αληηηαρζεί ζηνλ νξηζκό απηό.  

16. Ο αγνξαζηήο έρεη επζύλε ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ππνρξέσζε γηα πιήξε απνδεκίσζε ηεο 

δηαθαηέρνπζαο γηα δεκία πνπ ηπρόλ ππνζηεί από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκίαο από αγσγή 

απνδεκίσζεο ππνθεηκέλνπ ζε βάξνο ηεο δηαθαηέρνπζαο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ε 

αξκόδηα επνπηηθή αξρή (Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα) 

δύλαηαη λα αζθήζεη ηηο πξνβιεπόκελεο εμνπζίεο ηεο. 

17. ε πεξίπησζε πνπ ιάβεη ρώξα πεξηζηαηηθό παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 12 ηνπ αξ. 4 ΓΚΠΓ ν αγνξαζηήο ελεκεξώλεη 

ακειιεηί εληόο 12 σξώλ από ην ρξνληθό ζεκείν πνπ έιαβε γλώζε ηεο παξαβίαζεο 

ηελ δηαθαηέρνπζα αξρή, παξέρνληαο όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ιακβάλνληαο όια ηα κέηξα γηα λα 

πεξηνξίζεη ηελ παξαβίαζε, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθώο ηε δηαθαηέρνπζα αξρή. 

Πεξαηηέξσ, ν αγνξαζηήο ζπλδξάκεη ηελ δηαθαηέρνπζα αξρή ζε ζρέζε κε ηε 

γλσζηνπνίεζε πεξηζηαηηθνύ παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη ζηελ αλαθνίλσζε ζηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ.  

18.  Ο αγνξαζηήο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών 

Απνβιήησλ, λα δηαζέηεη άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πιηθό θαζώο θαη ηελ θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε 

δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ιήμνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα ηα 

αληηθαηαζηήζεη άκεζα ρσξίο απαξαίηεηα λα εηδνπνηεζεί από ην Α΄ Σεισλείν 
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Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο. Σέινο απαηηείηαη λα θαηαζέζεη αληίγξαθα ησλ 

αδεηώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  ηελ πεξίπησζε πνπ  

ζε θάπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηεζεί ππεξγνιάβνο πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηελ θαηάιιειε αδεηνδόηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, ηελ νπνία ν αγνξαζηήο 

νθείιεη λα θαηαζέζεη ζην  Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο.   

19.  Σν  Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο έρεη ην δηθαίσκα 

κνλνκεξνύο παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο ην αλώηεξν κέρξη έμη κήλεο. 

20.  Η ζύκβαζε  δηαθόπηεηαη θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηνπο όξνπο 

ηεο παξνύζαο. Δπηπιένλ ν αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη 

νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ είλαη πηζαλόλ λα πξνθιεζεί από ηελ κε 

ηήξεζε ησλ όξσλ. 

21. Ο ππεξγνιάβνο δελ ππεηζέξρεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αγνξαζηή πξνο 

ην  Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγώλ –Δμαγσγώλ Θεζζαινλίθεο  

22.  Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη γεληθνί όξνη πώιεζεο πιηθώλ.  

 
 

 
              Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ A/A  
                    ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΤΘΗΝΟ   
      

                           


