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ΘΔΜΑ: Ποϊυειοξπ, μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ επιλξγήπ Αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα 
(σπξρςήοινηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ),για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ 
«DevelopmentofBorderInfrastructurebetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia» 
πξσ έυει εμςαυθεί και ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA Διαρσμξοιακήπ 
σμεογαρίαπ «Δλλάδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013» 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 
Έυξμςαπ σπϊφη: 
 
Α) Σιπ διαςάνειπ: 

 

1. Καμξμιρμϊπ (ΔΔ) αο. 1336/2013 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 13ηπ Δεκεμβοίξσ 2013 για ςημ 

ςοξπξπξίηρη ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 2004/17/ΔΚ, 

2004/18/ΔΚ και 2009/81/ΔΚ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγήπ ςξσπ καςά ςιπ 

διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ 

2. Καμξμιρμϊπ (ΔΚ) αο. 1150/2009 ςηπ 10ηπ Νξεμβοίξσ 2009 «για ςοξπξπξίηρη ςξσ καμξμιρμξϋ 

(ΔΚ) αοιθ. 1564/2005 ϊρξμ ατξοά ςα ςσπξπξιημέμα έμςσπα ποξπ δημξρίεσρη ποξκηοϋνεχμ 

και γμχρςξπξιήρεχμ ρςξ πλαίριξ ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ δσμάμει ςχμ ξδηγιόμ 

89/665/ΔΟΚ και 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ» 

3. Καμξμιρμϊπ (ΔΚ) αο. 213/2008 ςηπ 28ηπ Νξεμβοίξσ 2007 «για ςοξπξπξίηρη ςξσ καμξμιρμξϋ 

(ΔΚ) αοιθ. 2195/2002 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ πεοί ςξσ κξιμξϋ 

λενιλξγίξσ για ςιπ δημϊριεπ ρσμβάρειπ (CPV) και ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ 

και ςξσ σμβξσλίξσ 2004/17/ΔΚ και 2004/18/ΔΚ πεοί ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ, ϊρξμ ατξοά ςημ αμαθεόοηρη ςξσ CPV»  

4. Οδηγία 2007/66/ΔΚ ςξσ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ςηπ 11ηπ 

Δεκεμβοίξσ 2007 «για ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ ξδηγιόμ 89/665/ΔΟΚ και 92/13/ΔΟΚ ςξσ 

σμβξσλίξσ ϊρξμ ατξοά ςη βελςίχρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ διαδικαριόμ ποξρτσγήπ 

ρςξμ ςξμέα ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ» 

5. Ν. 4013/2011 (ΥΔΚ Α’ 204/2011) «ϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 

και Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ – Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ 

κεταλαίξσ ςξσ Ν.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Ποξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ 

και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

6. Ν. 3886/2010 (ΥΔΚ Α’ 173/2010) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςη ρϋμαφη δημϊριχμ ρσμβάρε-

χμ - Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 

21ηπ Ιξσμίξσ 1989 (L 395) και ςημ Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Υεβοξσαοίξσ 

1992 (L 76), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςημ Οδηγία 2007/66/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335) 

7. Ν. 3871/2010 (ΥΔΚ Α’ 141/2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη» 
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8. Ν. 3861/2010 (ΥΔΚ Α’ 112/2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ µε ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη 

μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ 

διαδίκςσξ «Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

9. Ν. 3852/2010 (ΥΔΚ Α’ 87/2010) «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ» 

10. N. 3614/2007 (ΥΔΚ Α’ 267/2007) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ 

παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007-2013», ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιήθηκε και 

ιρυϋει  

11. Ν. 3548/2007 (ΥΔΚ Α’ 68/2007) «Καςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ 

μξμαουιακϊ και ςξπικϊ Σϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

12. Ν. 3469/2006 «Δθμικϊ Σσπξγοατείξ, Δτημεοίπ ςηπ Κσβεομήρεχπ και λξιπέπ διαςάνειπ» 

13. Ν. 3310/2005 (ΥΔΚ Α’ 30/2005) «Μέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή 

καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

14. Ν. 2859/2000 (ΥΔΚ Α’ 248/2000) «Κϋοχρη Κόδικα Υ.Π.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

15. Ν. 2522/1997 (ΥΔΚ Α’ 178/1997) «Δικαρςική Ποξρςαρία καςά ςξ ρςάδιξ πξσ ποξηγείςαι ςηπ 

ρϋμαφηπ ρσμβάρεχπ δημξρίχμ έογχμ, κοαςικόμ ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ ρϋμτχμα με 

ςημ ξδηγία 89/665/ΔΟΚ»  

16. Ν. 2286/1995 (ΥΔΚ Α’ 19/1995) «Ποξμήθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα και οσθμίρειπ ρσματόμ 

θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

17. Ν. 2362/1995 (ΥΔΚ Α’ 247/1995) «Δημξρίξσ Λξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ Κοάςξσπ 

και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

18. Π.Δ. 142/2010 (ΥΔΚ Α’ 235/2010) «Οογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – 

Θοάκηπ» 

19. Π.Δ. 118/2007 (ΥΔΚ Α’ 150/2007) «Καμξμιρμϊπ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ»  

20. Π.Δ. 60/2007 (ΥΔΚ Α’ 64/2007) Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Νξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 

Οδηγίαπ 2004/18/ΔΚ «πεοί ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ 

έογχμ, ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Οδηγία 2005/51/ΔΚ ςηπ 

Δπιςοξπήπ και ςημ Οδηγία 2005/75/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 

ςηπ 16ηπ Νξεμβοίξσ 2005  

21. Π.Δ. 166/2003 (ΥΔΚ Α’ 138/2003) Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Νξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 

Οδηγίαπ2000/35/ΔΚ για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ 

ρσμαλλαγέπ 

 

Β) Σιπ απξτάρειπ: 

 

1. C(2008)4717/05-09-2008/05.09.2008 Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ, πεοί έγκοιρηπ ςξσ 

Διαρσμξοιακξϋ Ποξγοάμμαςξπ ΙΡΑ «Δλλάδα-ποόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ 

Μακεδξμίαπ 2007-2013» 

2. Π.Τ.. 26/6-8-2012 (ΥΔΚ Α’ 155/2012) «Απξδξυή παοαιςήρεχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ 

Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ Κοάςξσπ, απαλλαγή απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ 

μέχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ρςιπ Απξκεμςοχμέμεπ Διξικήρειπ ςξσ Κοάςξσπ»  

3. Τ.Α. 9814/17-5-2013 (ΥΔΚ Β’ 1222/2013) πεοί «Καθξοιρμξϋ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ 

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ 

δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

4. Τ.Α. 14053/ΔΤ 1749 (ΥΔΚ Β’ 540/2008) πεοί «σρςήμαςξπ διαυείοιρηπ», ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςιπ με αο. ποχς. 43804/ΔΤΘΤ2041/07.09.2009, 

28020/ΔΤΘΤ1212/30.06.2010. 

5. Τ.Α. 14023/ΔΤΘΤ 521 (ΥΔΚ Β’ 415/2010) Ττσπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και 

Νασςιλίαπ πεοί «Διαυείοιρη σρςήμαςξπ και Δλέγυξσ ςχμ Δπιυειοηριακόμ Ποξγοαμμάςχμ ςξσ 
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ρςϊυξσ «Δσοχπαψκή Δδατική σμεογαρία», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

6. Αο. 53844/10-7-2013 (ΥΔΚ Β’ 2017/2013) Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ πεοί «Παοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ 

«Με εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ» ρςξμ 

Ποξψρςάμεμξ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικήπ Λειςξσογίαπ και ρςξσπ Ποξψρςαμέμξσπ ςχμ 

ξογαμικόμ μξμάδχμ ασςήπ» 

7. Σημ απϊ 28/09/2011 απϊταρη ςηπ 2ηπ Κξιμήπ σμςξμιρςικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαρσμξοιακξϋ 

Ποξγοάμμαςξπ ΙΡΑ Δλλάδα-ποόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013, 

με ςημ ξπξία εγκοίθηκε η αίςηρη σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ 

“DevelopmentofBorderInfrastructurebetweenGreeceandtheformerYugoslavRepublicofMaced

onia – Border.In”, πξσ σπξβλήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ 2ηπ ποϊρκληρηπ για καςάθερη 

ποξςάρεχμ, ρςξ πλαίριξ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Διαρσμξοιακξϋ Ποξγοάμμαςξπ “Δλλάδα-ποόημ 

Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013”, με επικεταλήπ εςαίοξ ςημ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ - Θοάκηπ. 

8. ξίκ. 2075/10.01.2013 Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ 

πεοί «Αμάθερη σλξπξίηρηπ, ξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ και ξοιρμϊπ Ομάδαπ εογαρίαπ ςξσ  

Έογξσ 

“DevelopmentofBorderInfrastructurebetweenGreeceandtheformerYugoslavRepublicofMaced

onia” με ακοχμϋμιξ “Border.In” ςξσ Διαρσμξοιακξϋ Ποξγοάμμαςξπ ΙΡΑ Δλλάδα-ποόημ 

Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

 

Γ) Σα έγγοατα: 

 

1. Η αο. 117/2009 γμχμξδϊςηρη ςξσ Νξμικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ, η ξπξία έςσυε 

απξδξυήπ απϊ ςξμ αομϊδιξ Ττσπξσογϊ Αμάπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η 

ασςεπάγγελςη αμαζήςηρη δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ. 

2. Αο. Π1/1105/2-3-2006 εγκϋκλιξ ςξσ Ττσπξσογξϋ Αμάπςσνηπ «Δταομξγή ςηπ Οδηγίαπ 

2004/18/ΔΚγια ςιπ Δημϊριεπ σμβάρειπ Ποξμηθειόμ» 

3. Η 2η Ποϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ για ςξ Δσοχπαι ̈κϊ Ποϊγοαμμα Διαρσμξοιακήπ 

σμεογαρίαπ “Δλλάδα - ποόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013” 

(Ref.No 301823/ MA 5767) 

4. Η απϊ 15/10/2012 σπξγεγοαμμέμη ϋμβαρη Δπιυξοήγηρηπ (SubsidyContract) μεςανϋ ςηπ 

Διαυειοιρςικήπ Αουήπ (ManagingAuthority) ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ σμεογαρίαπ 

“Δλλάδα - ποόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013” και ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ χπ Δπικεταλήπ Δςαίοξσ ςξσ έογξσ 

5. Σξ απϊ 16/11/2013 σπξγεγοαμμέμξ ϋμτχμξ Δςαιοικήπ σμεογαρίαπ 

(OverallPartnershipAgreement) μεςανϋ ςχμ Δςαίοχμ ςξσ έογξσ 

6. Ο εγκεκοιμέμξπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, 

ϋφξσπ 1.000.000,00 €  (750.000,00 € ΔΣΠΑ 75% και 250.000,00 € Δθμική σμμεςξυή 25% ), 

ςημ  καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έογξσ “Border.In” ρε καςηγξοίεπ δαπάμηπ και ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρήπ ςξσ 

7. Ο Οδηγϊπ Δταομξγήπ (ProgrammeManual), καθόπ και ςξμ Οδηγϊ Τλξπξίηρηπ 

(ImplementationManual) έογχμ πξσ έυξσμ εμςαυθεί ρςξ Δσοχπαψκξί Ποϊγοαμμα 

Διαρσμξοιακήπ σμεογαρίαπ «Δλλάδα - ποόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 

2007-2013» 

8. Ο Καμξμιρμϊπ Οικξμξμικήπ Διξίκηρηπ και Διαυείοιρηπ ςχμ Πεοιτεοειακόμ Σαμείχμ 

Αμάπςσνηπ 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

Πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωμισμό με σφραγισμέμες προσφορές επιλξγήπ Αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ 

εμπειοξγμόμξμα (σπξρςήοινηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ),για ςημ 

σλξπξίηρη ςξσ έογξσ 

«DevelopmentofBorderInfrastructurebetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia», 

πξσ έυει εμςαυθεί και ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA Διαρσμξοιακήπ 

σμεογαρίαπ «Δλλάδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013», 

ποξωπξλξγιρμξϋ ραοάμςα δϋξ υιλιάδχμ εκαςϊμ ενήμςα δϋξ εσοό και ενήμςα λεπςόμ (€ 42.162,60) 

πλέξμ Υ.Π.Α. ή πεμήμςα μία υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ ενήμςα εσοό (€ 51.860,00). 

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είμαι η πλέομ συμφέρουσα από Οικομομική άποψη προσφορά. 

Οι διαγωμιζόμεμοι έχουμ τη δυματότητα μα υποβάλουμ προσφορές (βάσει του άρθρου 2 του 

Π.Δ. 118/2007) για το σύμολο τωμ ζητούμεμωμ υπηρεσιώμ. Δε γίμομται δεκτές και 

απορρίπτομται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλομται για μέρος τωμ ζητούμεμωμ 

υπηρεσιώμ του προκηρυσσόμεμου Έργου. 

 

 
1. ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – 
Θοάκηπ, Καθ. Ρχρρίδη 11  (Θερραλξμίκη)  

Αίθξσρα σρκέφεχμ - Ιρϊγειξ    
21ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2014 Πέμπςη 10:00π.μ. 

 
 

2. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
 

Η δαπάμη βαοϋμει ςξμ Κ.Α.Δ. Π.Δ.Δ. 2014 ΔΠ 30880049 

 

 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ ϊλα ςα τσρικά και μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή 

αλλξδαπά, ξι ρσμεςαιοιρμξί και ξι εμόρειπ ποξμηθεσςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά και 

δοαρςηοιξπξιξϋμςαι μϊμιμα ρε ςξμείπ ρυεςικξϋπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ.  

Η ρσμμεςξυή ρςξμ ποξκηοσρρϊμεμξ με ςημ παοξϋρα διαγχμιρμϊ είμαι αμξικςή, επί ίρξιπϊοξιπ, ρε 

ϊρξσπ πληοξϋμ ςιπ μξμικέπ, ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ ποξωπξθέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ 

Ποξκήοσνη και διαθέςξσμ ςημ απαιςξϋμεμη επαγγελμαςική επάοκεια και εμπειοία. 

Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ  διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ, ρϋμτχμα 

με ςα ξοιζϊμεμα ρςη Διακήοσνη ςξ αργότερο μέχρι και τημ 21-08-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00 π.μ.ρςη Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ - Σμήμα Ποξμηθειόμ και Διαυείοιρηπ Τλικξϋ, Καθ. Ρχρρίδη 

11, ΣΚ 54008 Θερραλξμίκη.     
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Ποξρτξοέπ πξσ καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, είμαι εκποϊθερμεπ και 

επιρςοέτξμςαι. 

Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξμ ποξρτέοξμςα για εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοξλξγιακέπ 

ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ. 

Προσφορά που ορίζει χρόμο ισχύος μικρότερο του παραπάμω αμαφερομέμου, ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ 

Ω ΑΠΑΡΑΔΔΚΣΗ. Η εμ λϊγχ ποξρτξοά δερμεϋει ςξμ Αμάδξυξ πξσ θα ποξκϋφει καθ’ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

 
4. ΔΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 

 

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) 
ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ, ρϋμτχμα με 
ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Π.Δ. 118/2007.  

Οι διεσκοιμίρειπ ζηςξϋμςαι, ςξ αογϊςεοξ, μέυοι ςη Δεσςέοα 18 Ασγξϋρςξσ 2014 και δίμξμςαι, ςξ 

αογϊςεοξ, μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη εογάριμη ημέοα σπξβξλήπ ποξρτξοόμ δηλ. μέυοι 20/8/2014 

απϊ ςξ Σμήμα Ποξμηθειόμ και Διαυείοιρηπ Τλικξϋ, ςηλ. 2313 309151, Υαν: 2313309188,  

exeno@damt.gov.gr. 

 
5. ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Η πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ θα δημξριεσθεί ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ και ρςξ 

δικςσακϊ ςϊπξ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, www.damt.gov.gr, ρςξ 

δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ ΔΙΑΤΓΔΙΑ για λξγαοιαρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, καθόπ και ρςξ Δθμικϊ ϋρςημα Ηλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 

ΔΗΔΗ. 

Καςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξ ρσμημμέμξ Σεϋυξπ Διακήοσνηπ. 

 

 
 

 
 

 Με εμτολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ-Θ 
  Ο Προϊστάμεμος  

Γεμικής Δ/μσης Δσωτερικής Λειτουργίας 
 

 
Ηλίας Θεοδωρίδης 

  
 

 
σμημμέμα :  
ΣΔΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 14 
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Ποξϋπξλξγιρμόπ 

 

€ 51.860,00 (με Υ.Π.Α.), 

€ 42.162,60 (υχοέπ Υ.Π.Α.) 

Αμαθέςξσρα Αουή: 
Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – 

Θοάκηπ, Καθ. Ρχρρίδη 

Κχδικξί CPV 

71241000 ΜελΫςεπ ρκξπιμϊςηςαπ, σπηοερέεπ 

παοξυάπ ρσμβξσλόμ, σπηοερέεπ αμαλϋρεχμ 

73220000 Τπηοερέεπ παοξυάπ ρσμβξσλόμ ρε 

θΫμαςα αμΪπςσνηπ 

72000000  Τπηοερέεπ  ςευμξλξγέαπ  ςχμ  

πληοξτξοιόμ:  παοξυά ρσμβξσλόμ, αμΪπςσνη 

λξγιρμικξϋ, διαδέκςσξ και σπξρςάοινη 

79822500-7  Τπηοερέεπ γοατικξϋ ρυεδιαρμξϋ 

Ημεοξμημία Λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ 
σπξβξλήπ ποξρτξοώμ: 

21 Ασγξύρςξσ 2014 (Πέμπςη) 

Σόπξπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξύ: 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – 

Θοάκηπ, Καθ. Ρχρρίδη 11,  540 08 

Θερραλξμίκη 

(Αέθξσρα σρκΫφεχμ ιρξγεέξσ) 

Ημεοξμημία Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξύ: 21 Ασγξύρςξσ 2014 (Πέμπςη) 

Ώοα Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξύ: 10:00 π.μ. 

 

                                    
 
                                   
 

                              

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΔΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ 

 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 

(ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ) 

για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia», 

πξσ έυει εμςαυθεί και ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςξ  
Δπιυειοηριακό Ποόγοαμμα IPA Διαρσμξοιακήπ σμεογαρίαπ  

«Δλλάδα – Ποώημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013» 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ
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1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

 

Α) Οι διαςΪνειπ: 

 

1. Καμξμιρμϊπ (ΔΔ) αο. 1336/2013 ςηπ Δπιςοξπάπ ςηπ 13ηπ Δεκεμβοέξσ 2013 για ςημ ςοξπξπξέηρη 

ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλέξσ και ςξσ σμβξσλέξσ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ και 

2009/81/ΔΚ ϊρξμ ατξοΪ ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγάπ ςξσπ καςΪ ςιπ διαδικαρέεπ ρϋμαφηπ 

ρσμβΪρεχμ 

2. Καμξμιρμϊπ (ΔΚ) αο. 1150/2009 ςηπ 10ηπ Νξεμβοέξσ 2009 «για ςοξπξπξέηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΚ) 

αοιθ. 1564/2005 ϊρξμ ατξοΪ ςα ςσπξπξιημΫμα Ϋμςσπα ποξπ δημξρέεσρη ποξκηοϋνεχμ και 

γμχρςξπξιάρεχμ ρςξ πλαέριξ ςχμ δημξρέχμ ρσμβΪρεχμ δσμΪμει ςχμ ξδηγιόμ 89/665/ΔΟΚ και 

92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλέξσ» 

3. Καμξμιρμϊπ (ΔΚ) αο. 213/2008 ςηπ 28ηπ Νξεμβοέξσ 2007 «για ςοξπξπξέηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΚ) 

αοιθ. 2195/2002 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλέξσ και ςξσ σμβξσλέξσ πεοέ ςξσ κξιμξϋ λενιλξγέξσ 

για ςιπ δημϊριεπ ρσμβΪρειπ (CPV) και ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλέξσ και ςξσ 

σμβξσλέξσ 2004/17/ΔΚ και 2004/18/ΔΚ πεοέ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρέχμ ρσμβΪρεχμ, 

ϊρξμ ατξοΪ ςημ αμαθεόοηρη ςξσ CPV»  

4. Οδηγέα 2007/66/ΔΚ ςξσ ΔΤΡΩΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοέξσ 

2007 «για ςημ ςοξπξπξέηρη ςχμ ξδηγιόμ 89/665/ΔΟΚ και 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλέξσ ϊρξμ 

ατξοΪ ςη βελςέχρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ διαδικαριόμ ποξρτσγάπ ρςξμ ςξμΫα ρϋμαφηπ 

δημξρέχμ ρσμβΪρεχμ» 

5. Ν. 4013/2011 (ΥΔΚ Α΄204/2011) «ϋρςαρη εμιαέαπ ΑμενΪοςηςηπ Αουάπ Δημξρέχμ σμβΪρεχμ και 

Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρέχμ σμβΪρεχμ – ΑμςικαςΪρςαρη ςξσ Ϋκςξσ κεταλαέξσ 

ςξσ Ν.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Ποξπςχυεσςικά διαδικαρέα ενσγέαμρηπ και Ϊλλεπ 

διαςΪνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει  

6. Ν. 3886/2010 (ΥΔΚ Α‟ 173 /2010) «Δικαρςικά ποξρςαρέα καςΪ ςη ρϋμαφη δημϊριχμ ρσμβΪρεχμ - 

Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικάπ μξμξθερέαπ με ςημ Οδηγέα 89/665/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλέξσ ςηπ 21ηπ 

Ιξσμέξσ 1989 (L 395) και ςημ Οδηγέα 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλέξσ ςηπ 25ηπ Υεβοξσαοέξσ 1992 (L 

76), ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκαμ με ςημ Οδηγέα 2007/66/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλέξσ και ςξσ 

σμβξσλέξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοέξσ 2007 (L 335) 

7. Ν. 3871/2010 (ΥΔΚ Α‟ 141/2010) «Δημξριξμξμικά Διαυεέοιρη και Δσθϋμη» 

8. Ν. 3861/2010 (ΥΔΚ Α‟ 112/2010) «Δμέρυσρη ςηπ διατΪμειαπ µε ςημ σπξυοεχςικά αμΪοςηρη 

μϊμχμ και ποΪνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογΪμχμ ρςξ διαδέκςσξ 

«Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και Ϊλλεπ διαςΪνειπ» 

9. Ν. 3852/2010 (ΥΔΚ Α' 87/2010) «ΝΫα Αουιςεκςξμικά ςηπ Ασςξδιξέκηρηπ και ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 

Διξέκηρηπ - Ποϊγοαμμα ΚαλλικοΪςηπ» 

10. N. 3614/2007 (ΥΔΚ Α‟ 267/2007) «Διαυεέοιρη, Ϋλεγυξπ και εταομξγά αμαπςσνιακόμ 

παοεμβΪρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςικά πεοέξδξ 2007-2013», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει  

11. Ν. 3548/2007 (ΥΔΚ Α‟ 68/2007) «Καςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοΫχμ ςξσ Δημξρέξσ ρςξ 

μξμαουιακϊ και ςξπικϊ Σϋπξ και Ϊλλεπ διαςΪνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει  

12. Ν. 3469/2006 «Δθμικϊ Σσπξγοατεέξ, Δτημεοέπ ςηπ Κσβεομάρεχπ και λξιπΫπ διαςΪνειπ» 

13. Ν. 3310/2005 (ΥΔΚ Α‟ 30/2005) «ΜΫςοα για ςη διαρτΪλιρη ςηπ διατΪμειαπ και ςημ απξςοξπά 

καςαρςοαςηγάρεχμ καςΪ ςη διαδικαρέα ρϋμαφηπ δημξρέχμ ρσμβΪρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε 

και ιρυϋει  

14. Ν. 2859/2000 (ΥΔΚ Α‟ 248/2000) «Κϋοχρη Κόδικα Υ.Π.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει  

15. Ν. 2522/1997 (ΥΔΚ Α‟ 178/1997) «Δικαρςικά Ποξρςαρέα καςΪ ςξ ρςΪδιξ πξσ ποξηγεέςαι ςηπ 

ρϋμαφηπ ρσμβΪρεχπ δημξρέχμ Ϋογχμ, κοαςικόμ ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ ρϋμτχμα με ςημ 

ξδηγέα 89/665/ΔΟΚ»  

16. Ν. 2286/1995 (ΥΔΚ Α' 19/1995) «Ποξμάθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμΫα και οσθμέρειπ ρσματόμ 
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θεμΪςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει 

17. Ν. 2362/1995 (ΥΔΚ Α' 247/1995) «Δημξρέξσ Λξγιρςικξϋ, ελΫγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ ΚοΪςξσπ και 

Ϊλλεπ διαςΪνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει 

18. Π.Δ. 142/2010 (ΥΔΚ Α' 235/2010) «Οογαμιρμϊπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – 

ΘοΪκηπ» 

19. Π.Δ. 118/2007 (ΥΔΚ Α‟ 150/2007) «Καμξμιρμϊπ Ποξμηθειόμ Δημξρέξσ»  

20. Π.Δ. 60/2007 (ΥΔΚ Α‟ 64/2007) Ποξραομξγά ςηπ Δλλημικάπ Νξμξθερέαπ ρςιπ διαςΪνειπ ςηπ 

Οδηγέαπ 2004/18/ΔΚ «πεοέ ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρέχμ ρσμβΪρεχμ Ϋογχμ, 

ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει  

21. Π.Δ. 166/2003 (ΥΔΚ Α‟ 138/2003) Ποξραομξγά ςηπ Δλλημικάπ Νξμξθερέαπ ρςιπ διαςΪνειπ ςηπ 

Οδηγέαπ 2000/35/ΔΚ για ςημ καςαπξλΫμηρη ςχμ καθσρςεοάρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικΫπ 

ρσμαλλαγΫπ. 

 

Β) Οι απξτΪρειπ: 

 

1. Π.Τ.. 26/6-8-2012 (ΥΔΚ Α‟ 155/2012) «Απξδξυά παοαιςάρεχμ Γεμικόμ ΓοαμμαςΫχμ ςχμ 

ΑπξκεμςοχμΫμχμ Διξικάρεχμ ςξσ ΚοΪςξσπ, απαλλαγά απϊ ςα καθάκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ 

μΫχμ Γεμικόμ ΓοαμμαςΫχμ ρςιπ ΑπξκεμςοχμΫμεπ Διξικάρειπ ςξσ ΚοΪςξσπ»  

2. Τ.Α. 9814/17-5-2013 (ΥΔΚ Β‟ 1222/2013) πεοέ «Καθξοιρμξϋ ημεοάριχμ και εβδξμαδιαέχμ 

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοέδχμ πξσ Ϋυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ 

ςχμ τξοΫχμ ςξσ Δημξρέξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει 

3. Τ.Α. 14053/ΔΤ 1749 (ΥΔΚ Β‟ 540/2008) πεοέ  «σρςάμαςξπ διαυεέοιρηπ», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε 

και ιρυϋει με ςιπ με αο. ποχς. 43804/ΔΤΘΤ2041/07.09.2009, 28020/ΔΤΘΤ1212/30.06.2010 

4. Ττσπξσογξϋ Οικξμξμέαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλέαπ σπ‟ αοιθ. 14023/ΔΤΘΤ 521 (ΥΔΚ Β‟ 

415/2010) πεοέ «Διαυεέοιρη σρςάμαςξπ και ΔλΫγυξσ ςχμ Δπιυειοηριακόμ ΠοξγοαμμΪςχμ ςξσ 

ρςϊυξσ «Δσοχπαψκά Δδατικά σμεογαρέα», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει με ςη με αο. 

ποχς.38411/ΔΤΘΤ1836/13.10.2011 

5. Αο. 53844/10-7-2013 (ΥΔΚ Β‟ 2017/2013) Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ 

Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ πεοέ «Παοξυάπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατάπ ποΪνεχμ και εγγοΪτχμ «Με 

εμςξλά Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ» ρςξμ ΠοξψρςΪμεμξ 

ςηπ Γεμικάπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικάπ Λειςξσογέαπ και ρςξσπ ΠοξψρςαμΫμξσπ ςχμ ξογαμικόμ 

μξμΪδχμ ασςάπ» 

6. Σηπ Δσοχπαψκάπ Δπιςοξπάπ C(2008)4717/05-09-2008/05.09.2008, πεοέ Ϋγκοιρηπ ςξσ 

Διαρσμξοιακξϋ ΠοξγοΪμμαςξπ ΙΡΑ «ΔλλΪδα-ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 

2007-2013» 

7.  Σηπ 2ηπ Κξιμάπ σμςξμιρςικάπ Δπιςοξπάπ ςξσ Διαρσμξοιακξϋ ΠοξγοΪμμαςξπ ΙΡΑ ΔλλΪδα-ποόημ 

Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013 ρςιπ 28/09/2011, με ςημ ξπξέα 

εγκοέθηκε η αέςηρη σλξπξέηρηπ ςξσ Ϋογξσ “Development of Border Infrastructure between 

Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia – Border.In”, πξσ σπξβλάθηκε ρςξ 

πλαέριξ ςηπ 2ηπ ποϊρκληρηπ για καςΪθερη ποξςΪρεχμ ρςξ πλαέριξ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Διαρσμξοιακξϋ ΠοξγοΪμμαςξπ “ΔλλΪδα-ποόημμ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 

2007-2013”, με επικεταλάπ εςαέοξ ςημ ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ. 

8. Σξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ ξέκ. 2075/10.01.2013 

πεοέ «ΑμΪθερη σλξπξέηρηπ, ξικξμξμικάπ διαυεέοιρηπ και ξοιρμϊπ ΟμΪδαπ εογαρέαπ ςξσ  Έογξσ 

“Development of Border Infrastructure between Greece and the former Yugoslav Republic of 

Macedonia” με ακοχμϋμιξ “Border.In” ςξσ Διαρσμξοιακξϋ ΠοξγοΪμμαςξπ ΙΡΑ ΔλλΪδα-ποόημ 

Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013», ϊπχπ ςοξπξπξιάθηκε και ιρυϋει. 

 

Γ) Σα Ϋγγοατα: 
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1. Η αο. 117/2009 γμχμξδϊςηρη ςξσ Νξμικξϋ σμβξσλέξσ ςξσ ΚοΪςξσπ, η ξπξέα Ϋςσυε απξδξυάπ 

απϊ ςξμ αομϊδιξ Ττσπξσογϊ ΑμΪπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξέα η ασςεπΪγγελςη αμαζάςηρη 

δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικΫπ διαδικαρέεπ. 

2. Η Αο. Π1/1105/2-3-2006 εγκϋκλιξ ςξσ Ττσπξσογξϋ ΑμΪπςσνηπ «Δταομξγά ςηπ Οδηγέαπ 

2004/18/ΔΚ 

για ςιπ Δημϊριεπ σμβΪρειπ Ποξμηθειόμ» 

3. Η 2η Ποϊρκληρη σπξβξλάπ ποξςΪρεχμ για ςξ Δσοχπαψκϊ Ποϊγοαμμα Διαρσμξοιακάπ 

σμεογαρέαπ “ΔλλΪδα - ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013” (Ref.No 

301823/ MA 5767). 

4. Η απϊ 15/10/2012 σπξγεγοαμμΫμη ϋμβαρη Δπιυξοάγηρηπ (Subsidy Contract) μεςανϋ ςηπ 

Διαυειοιρςικάπ Αουάπ (Managing Authority) ςξσ ΠοξγοΪμμαςξπ Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ 

“ΔλλΪδα - ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013” και ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ χπ Δπικεταλάπ Δςαέοξσ ςξσ Ϋογξσ. 

5. Σξ απϊ 16/11/2013 σπξγεγοαμμΫμξ ϋμτχμξ Δςαιοικάπ σμεογαρέαπ (Overall Partnership 

Agreement) μεςανϋ ςχμ Δςαέοχμ ςξσ Ϋογξσ. 

6. Ο εγκεκοιμΫμξπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, ϋφξσπ 

1.000.000,00 €  (750.000,00 € ΔΣΠΑ 75% και 250.000,00 € Δθμικά σμμεςξυά 25% ), ςημ  

καςαμξμά ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Ϋογξσ “Border.In” ρε καςηγξοέεπ δαπΪμηπ και ςξ 

υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηράπ ςξσ. 

7. Ο Οδηγϊπ Δταομξγάπ (Programme Manual), καθόπ και ςξμ Οδηγϊ Τλξπξέηρηπ (Implementation 

Manual) Ϋογχμ πξσ Ϋυξσμ εμςαυθεέ ρςξ Δσοχπαψκξέ Ποϊγοαμμα Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ 

«ΔλλΪδα - ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

8. Ο Καμξμιρμϊπ Οικξμξμικάπ Διξέκηρηπ και Διαυεέοιρηπ ςχμ Πεοιτεοειακόμ Σαμεέχμ ΑμΪπςσνηπ. 

 

 

2. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

Η ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ (Α.Δ.Μ. – Θ.) (αομϊδια σπηοερέα: Διεϋθσμρη 

Οικξμξμικξϋ, Σμάμα Ποξμηθειόμ & Διαυεέοιρηπ Τλικξϋ), πξσ εδοεϋει ρςη Θερραλξμέκη, Καθ. 

Ρχρρέδη 11, Σ.Κ. 54 008, Θερραλξμέκη. 

 

3. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 

Η δαπΪμη βαοϋμει ςξμ Κ.Α.Δ. Π.Δ.Δ. 2014 ΔΠ 30880049 

 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Διακήοσνη ποόυειοξσ, μειξδξςικξύ διαγχμιρμξύ με ρτοαγιρμΫμεπ ποξρτξοΫπ επιλξγάπ 

Αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – 

ΘοΪκηπ),  για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece 

and the Former Yugoslav Republic of Macedonia», πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ 

ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά 

Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013», ποξωπξλξγιρμξϋ ραοΪμςα δϋξ υιλιΪδχμ εκαςϊμ ενάμςα 

δϋξ εσοό και ενάμςα λεπςόμ (€ 42.162,60) πλΫξμ Υ.Π.Α. ά πεμάμςα μέαπ υιλιΪδχμ ξκςακξρέχμ 

ενάμςα εσοό (€ 51.860,00). 

Κοιςήοιξ καςακύοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα από ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά. 

Οι διαγχμιζόμεμξι έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ (βάρει ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ 

Π.Δ. 118/2007) για ςξ ρύμξλξ ςχμ ζηςξύμεμχμ σπηοεριώμ. Δε γίμξμςαι δεκςέπ και 
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απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ ποξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι για μέοξπ ςχμ ζηςξύμεμχμ 

σπηοεριώμ ςξσ ποξκηοσρρόμεμξσ Έογξσ. 

 

5. ΔΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

Σξ υοξμικϊ διΪρςημα ςηπ παοξυάπ σπηοεριόμ ατξοΪ ρςξ διΪρςημα απϊ ςημ ημεοξμημέα σπξγοατάπ 

ςηπ ϋμβαρηπ με ςξμ ΑμΪδξυξ μέυοι ςη λήνη ςξσ έογξσ.  

 

Σξ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ ςχμ εογαριόμ ςξσ Σευμικξϋ σμβξϋλξσ και ξι υοϊμξι σπξβξλάπ ςχμ 

ρυεςικόμ ΠαοαδξςΫχμ αματΫοεςαι ρςξ Ϊοθοξ 1 ςηπ παοαγοΪτξσ 1.2 ςξσ Σεϋυξσπ Β‟ ςηπ παοξϋραπ 

Διακάοσνηπ. 

 

ημειόμεςαι ϊςι, ςξ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ θα επικαιοξπξιηθεέ και θα παοαδξθεέ απϊ ςξμ 

ΑμΪδξυξ, Ϋπειςα απϊ ρσμεμμϊηρη με ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, εμςϊπ δΫκα πΫμςε (15) ημεοόμ μεςΪ ςημ 

σπξγοατά ςηπ ρυεςικάπ ϋμβαρηπ. 

 
 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΠοξκειμΫμξσ ξι εμδιατεοϊμεμξι μα παοαλΪβξσμ ςη Διακάοσνη, μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι:  

 εέςε ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ ρςη διεϋθσμρη 

www.damt.gov.gr, ϊπξσ θα αμαοςηθεέ, 

 εέςε ρςξ Σμάμα Ποξμηθειόμ & Διαυεέοιρηπ Τλικξϋ καςΪ ςιπ εογΪριμεπ ημΫοεπ και όοεπ, ρςo 

ςηλΫτχμξ επικξιμχμέαπ 2313 309151 και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεέξ (e-mail) ποξπ ςη 

διεϋθσμρη:  exeno@damt.gov.gr  

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςξϋμ μα παοαλαμβΪμξσμ ςα ςεϋυη, μΫυοι και ςοεέπ (3) ημΫοεπ 

ποιμ απϊ ςη λάνη ςηπ ποξθερμέαπ σπξβξλάπ ςχμ ποξρτξοόμ, δηλαδά, μΫυοι ςιπ 18.08.2014. Σα εμ 

λϊγχ ςεϋυη απξρςΫλλξμςαι ρε ασςξϋπ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεέξ μΫρα ρε μια (1) ημΫοα απϊ ςη 

λάφη ςηπ ρυεςικάπ αέςηρηπ.  

Οι εμδιατεοϊμεμξι, ξι ξπξέξι ασςξποξρόπχπ θα παοαλΪβξσμ ςη Διακάοσνη, θα ποΫπει μα 

ρσμπληοόμξσμ ρυεςικϊ Ϋμςσπξ με ςα ρςξιυεέα ςξσπ (ϊπχπ επχμσμέα, διεϋθσμρη, ςηλΫτχμξ, ταν, 

διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμεέξσ), Ϋςρι όρςε η ΑμαθΫςξσρα Αουά μα Ϋυει ρςη διΪθερη ςηπ 

πλάοη καςΪλξγξ ϊρχμ παοΫλαβαμ ςη Διακάοσνη, για ςημ πεοέπςχρη πξσ θα άθελε μα ςξσπ 

απξρςεέλει ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικΪ Ϋγγοατα ά διεσκοιμέρειπ επ‟ ασςάπ. ςημ πεοέπςχρη ασςά, ξι 

παοαλάπςεπ ςηπ Διακάοσνηπ σπξυοεξϋμςαι μα ελΫγνξσμ Ϊμερα ςξ αμςέςσπξ ςηπ Διακάοσνηπ πξσ 

παοαλαμβΪμξσμ απϊ Ϊπξφη πληοϊςηςαπ, ρϋμτχμα με ςξμ πέμακα πεοιευξμΫμχμ και ςξμ ρσμξλικϊ 

αοιθμϊ ρελέδχμ και ετϊρξμ διαπιρςόρξσμ ξπξιαδάπξςε παοΪλειφη μα ςξ γμχοέρξσμ εγγοΪτχπ 

ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά και μα ζηςάρξσμ μΫξ πλάοεπ αμςέγοατξ. ΠοξρτσγΫπ καςΪ ςηπ μξμιμϊςηςαπ 

ςξσ Διαγχμιρμξϋ με ςξ αιςιξλξγικϊ ςηπ μη πληοϊςηςαπ ςξσ παοαλητθΫμςξπ αμςιγοΪτξσ ςηπ 

Διακάοσνηπ θα απξοοέπςξμςαι χπ απαοΪδεκςεπ. 

Οι εμδιατεοϊμεμξι, ξι ξπξέξι θα παοαλΪβξσμ ςη Διακάοσνη μΫρχ ςξσ διαδικςσακξϋ ςϊπξσ ςηπ 

Α.Δ.Μ.-Θ., θα ποΫπει επέρηπ καςΪ ςημ παοαλαβά ςηπ μα ρσμπληοόμξσμ ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ 

Ϋμςσπξ (ςημ αμςέρςξιυη τϊομα δεδξμΫμχμ), με ςα ρςξιυεέα ςξσπ (ϊπχπ επχμσμέα, διεϋθσμρη, ΣΚ, 

επΪγγελμα, ΑΥΜ, ςηλΫτχμξ, ταν, διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμεέξσ), Ϋςρι όρςε η 

ΑμαθΫςξσρα Αουά μα Ϋυει ρςη διΪθερά ςηπ πλάοη καςΪλξγξ ϊρχμ παοΫλαβαμ ςη Διακάοσνη, για 

ςημ πεοέπςχρη πξσ θα άθελε μα ςξσπ απξρςεέλει ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικΪ ρςξιυεέα ά διεσκοιμέρειπ 

επ‟ ασςάπ.  

http://www.damt.gov.gr/
mailto:exeno@damt.gov.gr
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Για ςσυϊμ ελλεέφειπ ρςη ρσμπλάοχρη ςχμ ρςξιυεέχμ ςχμ πιξ πΪμχ εμςϋπχμ ςημ εσθϋμη τΫοει 

ασςϊπ ξ ξπξέξπ ρσμπληοόμει ςα ρςξιυεέα. 

 

7. ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Η πεοέληφη ςηπ παοξϋραπ διακάοσνηπ θα δημξριεσθεέ ρςξμ πέμακα αμακξιμόρεχμ και ρςξ 

δικςσακϊ ςϊπξ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, www.damt.gov.gr, ρςξ 

δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ ΠοξγοΪμμαςξπ ΔΙΑΤΓΔΙΑ για λξγαοιαρμϊ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ 

Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, καθόπ και ρςξ Δθμικϊ ϋρςημα Ηλεκςοξμικόμ Δημξρέχμ σμβΪρεχμ 

ΔΗΔΗ. 

 

8. ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΜΔΝΩΝ  
 

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςάρξσμ εγγοΪτχπ (με επιρςξλά ά ςηλεξμξιξςσπέα) 

ρσμπληοχμαςικΫπ πληοξτξοέεπ ά διεσκοιμέρειπ για ςξ Διαγχμιρμϊ ά ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 

Διακάοσνηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Π.Δ. 118/2007, ςξ αογϊςεοξ μΫυοι ςη 

ΔεσςΫοα 18 Ασγξϋρςξσ 2014. Οι διεσκοιμέρειπ παοΫυξμςαι  απϊ ςξ Σμάμα Ποξμηθειόμ & 

Διαυεέοιρηπ Τλικξϋ ςηπ Δμρηπ Οικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. ρε ϊλξσπ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ, ςξ 

αογϊςεοξ ςημ επϊμεμη εογΪριμη μΫοα, μεςΪ ςη ρυεςικά Ϋγγοατη αέςηρη και ποιμ απϊ ςημ 

ημεοξμημέα πξσ Ϋυει ξοιρςεέ για ςημ σπξβξλά ςχμ ποξρτξοόμ. 

Οι αιςάρειπ παοξυάπ διεσκοιμέρεχμ θα ποΫπει μα απεσθϋμξμςαι εγγοΪτχπ χπ «Δοχςάμαςα ρυεςικΪ 

με ςξμ Ποϊυειοξ Διαγχμιρμϊ επιλξγάπ Αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of 

Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» ποξπ ςημ 

ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ /Δ/μρη Οικξμξμικξϋ / Σμάμα Ποξμηθειόμ & 

Διαυεέοιρηπ Τλικξϋ, Καθ. Ρχρρέδη 11, Σ.Κ. 54 008, Θερ/μέκη, ςηλ. 2313 309151, Υαν: 2313 

309188.  

Ποξπ διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρέαπ, ξι αιςάρειπ παοξυάπ διεσκοιμέρεχμ θα ποΫπει μα απεσθϋμξμςαι 

ρςημ ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, Δ/μρη Οικξμξμικξϋ, Σμάμα Ποξμηθειόμ & 

Διαυεέοιρηπ Τλικξϋ και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεέξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη: 

exeno@damt.gov.gr, υχοέπ ϊμχπ η δσμαςϊςηςα ασςά μα απαλλΪρρει ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ απϊ 

ςημ σπξυοΫχρη μα σπξβΪλξσμ ςα εοχςάμαςα και εγγοΪτχπ (με επιρςξλά ά ςηλεξμξιξςσπέα), μΫρα 

ρςημ ποξθερμέα πξσ ξοέζεςαι παοαπΪμχ. 

Η ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ δε θα απαμςάρει ρε εοχςάμαςα πξσ θα Ϋυξσμ 

σπξβληθεέ μϊμξ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεέξ. ΚαμΫμαπ σπξφάτιξπ δε μπξοεέ ρε ξπξιαδάπξςε 

πεοέπςχρη μα επικαλερςεέ ποξτξοικΫπ απαμςάρειπ εκ μΫοξσπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ 

Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ. 

Διεσκοιμέρειπ πξσ δέμξμςαι απϊ ςξσπ ποξρτΫοξμςεπ ξπξςεδάπξςε μεςΪ ςη λάνη ςξσ υοϊμξσ 

καςΪθερηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ δε γέμξμςαι δεκςΫπ και απξοοέπςξμςαι χπ απαοΪδεκςεπ.  

Απϊ ςημ παοαλαβά ςχμ ςεσυόμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και απϊ ςημ παοξυά, καςΪ ςα ξοιζϊμεμα ρςη 

παοξϋρα παοΪγοατξ ςχμ ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ/ διεσκοιμέρεχμ ρσμΪγεςαι ϊςι ξ 

εμδιατεοϊμεμξπ Ϋυει λΪβει γμόρη ςχμ ιδιαέςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςηπ τϋρηπ ςηπ 

ποξμάθειαπ. 

Δπιρημαέμεςαι ϊςι ξι παοευϊμεμεπ διεσκοιμέρειπ δε θα ςοξπξπξιξϋμ ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 

Διακάοσνηπ και θα διαςέθεμςαι και ρςημ ιρςξρελέδα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ www.damt.gov.gr 

http://www.damt.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ



ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

Σεϋυξπ διακάοσνηπ ποϊυειοξσ διαγχμιρμξϋ επιλξγάπ αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 
Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA 
Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

 
10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ - 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ 

  

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ



ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

Σεϋυξπ διακάοσνηπ ποϊυειοξσ διαγχμιρμξϋ επιλξγάπ αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 
Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA 
Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

 
11 
 

 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

1.1 Πεοιβάλλξμ ςξσ Έογξσ 
 

Σξ  Έογξ «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia» με ακοχμϋμιξ «Border.In» σλξπξιεέςαι ρςξ πλαέριξ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ 

ΠοξγοΪμμαςξπ IPA Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ 

Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

Ο γεμικϊπ ρςϊυξπ ςξσ ΠοξγοΪμμαςξπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ 

Μακεδξμέαπ» εέμαι η εμδσμΪμχρη ςηπ ρϋγκληρηπ ρςημ πεοιξυά εταομξγάπ ςξσ ΠοξγοΪμμαςξπ, 

μΫρχ ςηπ ποξόθηρηπ ςηπ αειτϊοξσ ςξπικάπ αμΪπςσνηπ.  

ϋμτχμα με ςξ Ποϊγοαμμα, η εμδσμΪμχρη ςηπ ρϋγκλιρηπ θα επιςεσυθεέ μΫρχ ςχμ ακϊλξσθχμ 

ρςοαςηγικόμ ποξςεοαιξςάςχμ: «ςοαςηγική Ποξςεοαιόςηςα 1: Εμίρυσρη ςηπ διαρσμξοιακήπ 

ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ» και «ςοαςηγική Ποξςεοαιόςηςα 2: Εμίρυσρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ πηγώμ 

και ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ ρςημ επιλένιμη διαρσμξοιακή πεοιξυή». 

ςξ πλαέριξ ασςϊ, ςξ Έογξ «Border.In» απξρκξπεέ ρςημ εμέρυσρη ςηπ Οικξμξμικάπ αμΪπςσνηπ, πξσ 

θα ποξκϋφει απϊ ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ και ςη βελςέχρη ςχμ σπξδξμόμ ρςξσπ ρσμξοιακξϋπ 

ρςαθμξϋπ ποϊρβαρηπ ςχμ δϋξ υχοόμ και θα απξςελΫρει εταλςάοιξ για ςημ ποξρΫλκσρη 

μεγαλϋςεοξσ αοιθμξϋ ςξσοιρςόμ ρςιπ υόοεπ.  

ςημ σλξπξέηρη ςξσ Έογξσ ρσμμεςΫυξσμ η ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ χπ 

Δπικεταλάπ Δςαέοξπ με ποξωπξλξγιρμϊ 1.000.000,00 € και η Διεϋθσμρη Σελχμεέχμ ςξσ 

Τπξσογεέξσ Οικξμξμικόμ ςηπ Π.Γ.Δ.Μ. με ποξωπξλξγιρμϊ 193.405,90 €.  

Σξ Ϋογξ ποξβλΫπει επεμβΪρειπ για ςη βελςέχρη ςχμ σπξδξμόμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ 

ΔξψοΪμηπ και Bogorodica για ςημ ελλημικά πλεσοΪ και ςη γεέςξμα υόοα αμςέρςξιυα. 

 

1.2 Αμςικείμεμξ ςηπ ύμβαρηπ 
 

Σξ Ϋογξ πξσ ποϊκειςαι μα αμαςεθεέ με ςημ παοξϋρα Διακάοσνη ρε ενειδικεσμΫμξ και Ϋμπειοξ 

Δνχςεοικϊ Δμπειοξγμόμξμα ρςξυεϋει ρςημ σπξρςάοινη ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ 

- ΘοΪκηπ (Α.Δ.Μ.-Θ.), χπ Δπικεταλά Δςαέοξσ, καςΪ ςημ σλξπξέηρη και διαυεέοιρη ςχμ δοΪρεχμ 

ςξσ Έογξσ «Border.In». ςξ πλαέριξ ασςϊ, ξ ρκξπϊπ ςξσ Ϋογξσ ςξσ Δνχςεοικξϋ Δμπειοξγμόμξμα 

εέμαι η παοξυά ςχμ απαιςξϋμεμχμ σπηοεριόμ, ποξκειμΫμξσ μα ρυεδιαρθξϋμ, μα ποξεςξιμαρθξϋμ, 

μα ξογαμχθξϋμ και σλξπξιηθξϋμ Ϋγκαιοα και επιςσυόπ ξι βαρικΫπ δοΪρειπ αομξδιϊςηςΪπ ςηπ 

Α.Δ.Μ.-Θ.  

ςη ρσμΫυεια δέμεςαι η πεοιγοατά ςχμ δοαρςηοιξςάςχμ ςξσ Δνχςεοικξϋ Δμπειοξγμόμξμα αμΪ 

ΠακΫςξ Δογαρέαπ ςξσ Έογξσ: 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 1 – ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

 

Αμςικεέμεμξ ςξσ ποόςξσ πακΫςξσ εογαρέαπ εέμαι η σπξρςάοινη ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. ρςιπ δϋξ (2) 

ρσμαμςάρειπ ςξσ Ϋογξσ, για ςιπ ξπξέεπ θα αμαλΪβει: 
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 Να επικξιμχμάρει με ςξσπ Δςαέοξσπ για ςημ επέςεσνη ρσμτχμέαπ ρυεςικΪ με ςημ ημεοάρια 

διΪςανη ςηπ ρσμεδοέαρηπ.  

 Να επικξιμχμάρει ρςξσπ Δςαέοξσπ ςημ ημεοάρια διΪςανη.  

 Να ςηοάρει καςΪλξγξ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ και μα ςξμ διαμεέμει ρε ϊλξσπ ςξσπ εςαέοξσπ.  

 Να εςξιμΪρει αμαλσςικΪ ποακςικΪ ϊλχμ ςχμ ρσζηςάρεχμ και ςχμ απξτΪρεχμ και μα ςιπ 

αμακξιμόρει ρςξσπ εςαέοξσπ.  

 Να καλϋφει ςξ κϊρςξπ παοξυάπ διαλειμμΪςχμ κατΫ. 

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Απϊ ςημ σπξγοατά ςηπ ϋμβαρηπ Ϋχπ ςη λάνη ςξσ Έογξσ. 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 2 – ΔΡΑΔΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΤΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

 

Δοάρη 2.1 Δοάρειπ Δπικξιμχμίαπ – Διάυσρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Έογξσ 

ςξ πλαέριξ ασςξϋ ςξσ πακΫςξσ εογαρέαπ ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ θα σπξρςηοένει ςημ 

Α.Δ.Μ.-Θ. ρςη διξογΪμχρη: α) ςξσ Σελικξϋ σμεδοέξσ πξσ θα διεναυθεέ με ςημ ξλξκλάοχρη ςξσ 

Έογξσ για παοξσρέαρη ςχμ απξςελερμΪςχμ, καθόπ και β) εκρςοαςεέα εμημΫοχρηπ με κιμηςά 

μξμΪδα (road show event) ρςξσπ δϋξ σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ. 

Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ: 

Α) AμαλαμβΪμει για ςη διξογΪμχρη ςξσ Σελικξϋ σμεδοέξσ: 

 
1. ςιπ επατΫπ με υόοξσπ ϊπξσ θα μπξοεέ μα διεναυθεέ ςξ σμΫδοιξ. Ο υόοξπ πξσ θα επιλεγεέ, θα 

ποΫπει μα μπξοεέ μα τιλξνεμάρει 150 Ϊςξμα και μα λΪβει ςημ Ϋγκοιρη ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. ε 

πεοέπςχρη πξσ για ςημ εμξικέαρη ςξσ υόοξσ απαιςηθεέ μέρθχμα ασςϊ θα βαοϋμει ςξμ αμΪδξυξ.  

 

2. ςημ επικξιμχμέα με πιθαμξϋπ ξμιληςΫπ πξσ θα κληθξϋμ ρςξ σμΫδοιξ.  

 

3. Σημ ποξόθηρη και δημξριϊςηςα με κΪθε ποϊρτξοξ ςοϊπξ ςξσ ςελικξϋ σμεδοέξσ και 

ειδικϊςεοα ρςξ κξιμϊ πξσ απξςελεέ κξιμϊ -ρςϊυξ ςξσ Ϋογξσ. Σημ επιμΫλεια δημιξσογέαπ 

ηλεκςοξμικάπ ποϊρκληρηπ και ςηπ απξρςξλάπ ςηπ ρε εμδιατεοϊμεμξσπ τξοεέπ  

 

4. ςημ ϋπαονη ςηπ απαοαέςηςηπ σλικξςευμικάπ σπξδξμάπ.  

 

5. ςημ ϋπαονη ςασςϊυοξμηπ διεομημεέαπ, καθόπ και ςξσ αμαγκαέξσ αοιθμξϋ δεκςόμ (αμΪλξγα με 

δηλόρειπ ρσμμεςξυάπ).  

 

6. ςη δημιξσογέα 200 folder, μπλξκ, ρςσλϊ με ςξ λξγϊςσπξ ςξσ Ϋογξσ.  

 

7. ςη δημιξσογέα 2 banner για ςξ ςελικϊ ρσμΫδοιξ.  

 

8. ςημ επιμΫλεια ςξσ ποξγοΪμμαςξπ ςξσ σμεδοέξσ ρε ρσμεογαρέα με ςημ Α.Δ.Μ.-Θ.. Η εκςιμόμεμη 

διΪοκεια ςξσ ρσμεδοέξσ θα εέμαι απϊ ςξ ποχέ 09:30 πεοέπξσ μΫυοι 13:30.  

 

9. ςημ επικξιμχμέα με ςξσπ εςαέοξσπ ςξσ Έογξσ και ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ κξιμχμικξϋπ και 
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πξλιςικξϋπ τξοεέπ για ςημ επιβεβαέχρη ςηπ ρσμμεςξυάπ ςξσπ ρςξ σμΫδοιξ.  

 

10. ςημ παοξυά διαλειμμΪςχμ κατΫ καθ‟ ϊλη ςη διΪοκεια ςξσ ρσμεδοέξσ.  

 

11. ςημ παοξυά ελατοιξϋ γεϋμαςξπ.  

 

12. ςη λάφη τχςξγοατιόμ καςΪ ςη διΪοκεια ςξσ σμεδοέξσ.  

 

13. ςη ρσμμεςξυά ρςη διαυεέοιρη-ρσμςξμιρμϊ ςξσ σμεδοέξσ.  

 

14. ςημ ςάοηρη και ηλεκςοξμικά καςαγοατά ςχμ ποακςικόμ ςξσ σμεδοέξσ.  

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Σξ Σελικό σμέδοιξ έυει ποξγοαμμαςιρςεί μα διεναυθεί ςημ ςελεσςαία εβδξμάδα 

ςξσ Έογξσ, δηλαδή ςξ διάρςημα 08-15 Δεκεμβοίξσ 2015. 

 

Β) ΑμαλαμβΪμει για ςη διξογΪμχρη ςηπ εκρςοαςεέαπ εμημΫοχρηπ με κιμηςά μξμΪδα ρςξσπ δϋξ (2) 

σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ (ΔξψοΪμη και Bogorodica): 

1. ςιπ επατΫπ με υόοξσπ ϊπξσ θα γέμξσμ ξι εκδηλόρειπ. 

 

2. Σημ ποξόθηρη και δημξριϊςηςα με κΪθε ποϊρτξοξ ςοϊπξ ςχμ Δκδηλόρεχμ και ειδικϊςεοα ρςξ 

κξιμϊ πξσ απξςελεέ ρςϊυξ ςξσ Έογξσ. Σημ επιμΫλεια δημιξσογέαπ ηλεκςοξμικάπ ποϊρκληρηπ 

και ςηπ απξρςξλάπ ςηπ. 

 

3. ςημ επιμΫλεια ςξσ ποξγοΪμμαςξπ ςχμ Δκδηλόρεχμ ρε ρσμεογαρέα με ςξσπ δϋξ εςαέοξσπ. Η 

εκςιμόμεμη διΪοκεια ςχμ Δκδηλόρεχμ θα εέμαι απϊ ςξ ποχέ 09:30 πεοέπξσ μΫυοι 16:30.  

 

4. ςημ επικξιμχμέα με ςξσπ σπεσθϋμξσπ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ και ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ 

κξιμχμικξϋπ τξοεέπ για ςημ επιβεβαέχρη ςηπ ρσμμεςξυάπ ςξσπ ρςιπ Δκδηλόρειπ.  

 

5. ςημ ποξβξλά ςχμ Δκδηλόρεχμ μΫρχ καςαυχοάρεχμ και ρελέδχμ κξιμχμικάπ δικςϋχρηπ. 

 

6. ςη διαμξμά εμημεοχςικόμ τσλλαδέχμ πξσ τΫοξσμ ςξ λξγϊςσπξ ςξσ Έογξσ και ςημ εμημΫοχρη 

για ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ Έογξσ. 

 

7. ςη λάφη τχςξγοατιόμ καςΪ ςη διΪοκεια ςχμ Δκδηλόρεχμ.  

 

8. ςη ρσμμεςξυά ρςη διαυεέοιρη-ρσμςξμιρμϊ ςχμ Δκδηλόρεχμ.  

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Οι εκρςοαςείεπ εμημέοχρηπ έυξσμ ποξγοαμμαςιρςεί μα διεναυθξύμ ςξ 

ςελεσςαίξ ςοίμημξ ςξσ Έογξσ, δηλαδή ςξ διάρςημα Οκςχβοίξσ - Δεκεμβοίξσ 2015. 

 

Δοάρη 2.2 Πξλύγλχρρξ Δπικξιμχμιακό Τλικό ςξσ Έογξσ 

 

ςξ πλαέριξ ασςάπ ςηπ ΔοΪρηπ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ θα σπξρςηοένει ςημ Α.Δ.Μ.-Θ. 

ρςημ: α) καςΪοςιρη, ενειδέκεσρη και εταομξγά εμϊπ Δπικξιμχμιακξύ Πλάμξσ, καθόπ και β) 

παοαγχγά και εκςϋπχρη ςξσ Πξλύγλχρρξσ Δπικξιμχμιακξύ σλικξύ ςξσ Έογξσ.  
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Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ αμαλαμβΪμει ςη δημιξσογέα εμϊπ 

Δπικξιμχμιακξύ Πλάμξσ ρςημ αγγλικά γλόρρα. ςξ Δπικξιμχμιακϊ ΠλΪμξ θα ποξρδιξοέζξμςαι 

ϊλεπ ξι επιμΫοξσπ δοΪρειπ δημξριϊςηςαπ ςξσ Ϋογξσ, ςα κξιμΪ-ρςϊυξπ, ςα αμαμεμϊμεμα 

απξςελΫρμαςα, ςξ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ και ξ ποξωπξλξγιρμϊπ.  

KαςΪ ςη διΪοκεια ενειδέκεσρηπ ςηπ Δπικξιμχμιακάπ ρςοαςηγικάπ και ςημ σλξπξέηρη ςξσ 

Δπικξιμχμιακξϋ πλΪμξσ, θα ποΫπει μα ςηοηθξϋμ ξι παοακΪςχ ποξωπξθΫρειπ: 

1. Η καθαοϊςηςα ςχμ ρςϊυχμ και η ρατάμεια ςξσ επικξιμχμιακξϋ μεέγμαςξπ πξσ θα εταομξρθεέ. 

 

2. Η ξμξιξγΫμεια και η ρσμΫογια ςχμ ποξςειμϊμεμχμ εμεογειόμ. 

 

3. Η εμπλξκά / ρσμμεςξυά ςξσ κξιμξϋ ρςιπ ποξςειμϊμεμεπ εμΫογειεπ και ϊυι η παθηςικά 

ποξρΫγγιρά ςξσ. 

 

4. Η ρϋμδερη με ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ Ϋογξσ και ςξσ ποξγοΪμμαςξπ. 

 

5. Η ανιξπξέηρη ςχμ μΫχμ ςευμξλξγιόμ ςηπ επικξιμχμέαπ και ςηπ πληοξτϊοηρηπ. 

 

6. Η επιςσυάπ διαρπξοΪ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ δοΪρεχμ. 

 

7. Η επιςσυάπ γεχγοατικά καςαμξμά ςχμ εμεογειόμ. 

 

8. Σξ μέγμα ςχμ επικξιμχμιακόμ εμεογειόμ μα ςεκμηοιόμεςαι επαοκόπ.  

 

Δπέρηπ, ρςημ έδια ΔοΪρη ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ αμαλαμβΪμει ςη δημιξσογέα, παοαγχγά 

και εκςϋπχρη ςξσ Πξλύγλχρρξσ Δπικξιμχμιακξύ σλικξύ ςξσ Έογξσ (ρςημ ελλημικά και αγγλικά 

γλόρρα), ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικΫπ ποξδιαγοατΫπ πξσ ξοέζξμςαι ρςξ ΠαοΪοςημα, ποξκειμΫμξσ ρςη 

ρσμΫυεια μα διαμεμηθεέ ρςξσπ εςαέοξσπ ςξσ Ϋογξσ.  

Σξ σλικϊ πξσ θα παοαυθεέ θα ποΫπει μα εέμαι εϋληπςξ και, ϊςαμ εέμαι ετικςϊ, τιλικϊ για υοάρςεπ 

Ϊςξμα με αμαπηοέα. 

Διδικϊςεοα, ξ ΑμΪδξυξπ θα αμαλΪβει ςα ακϊλξσθα:  

1. Ση δημιξσογέα ςξσ λξγϊςσπξσ ςξσ Έογξσ. 

 

2. Ση ρϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςημ παοαγχγά εμϊπ δέγλχρρξσ 

(ελλημικΪ - αγγλικΪ) εμημεοχςικξϋ τσλλαδέξσ για ςξ Έογξ. Σξ σλικϊ θα δξθεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ 

απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 

3. Σημ αμαπαοαγχγά και εκςϋπχρη ςξσ εμημεοχςικξϋ τσλλαδέξσ, μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ ςελικξϋ 

ρυεδέξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, για εσοεέα υοάρη. 

 

4. Ση ρϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςημ παοαγχγά εμϊπ δέγλχρρξσ (ελλημικΪ 

- αγγλικΪ) εμημεοχςικξϋ πϊρςεο (Banner) για ςξ Έογξ. Σξ σλικϊ θα δξθεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ απϊ 

ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 

5. Σημ αμαπαοαγχγά και εκςϋπχρη ςξσ εμημεοχςικξϋ πϊρςεο (Banner), μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ 

ςελικξϋ ρυεδέξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, για εσοεέα υοάρη. 

 

6. Ση ρϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςημ παοαγχγά δέγλχρρηπ (ελλημικΪ - 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ
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αγγλικΪ) ατέραπ για ςξ Έογξ. Σξ σλικϊ θα δξθεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 

7. Σημ αμαπαοαγχγά και εκςϋπχρη ςχμ ατιρόμ, μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ ςελικξϋ ρυεδέξσ απϊ ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά, για εσοεέα υοάρη. 

 

8. Σξσπ τακΫλξσπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ εμπλξσςιρμΫμξσπ με βξηθηςικϊ σλικϊ (μπλξκ, ρςσλϊ). 

 

9. Σξ ρυεδιαρμϊ και καςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ρυεςικόμ με ςξ Ϋογξ ρςξμ ςξπικϊ ά/και εθμικϊ 

ά/και ειδικϊ ςϋπξ (ςξσλΪυιρςξμ 10 καςαυχοάρειπ). Οι καςαυχοάρειπ θα ατξοξϋμ ρε 

αμακξιμόρειπ ρυεςικΪ με ςημ ενΫλινη ςξσ Ϋογξσ, αλλΪ και ρε επιμΫοξσπ δοΪρειπ (ϊπχπ π.υ. ςξ 

ςελικϊ ρσμΫδοιξ ςξσ Ϋογξσ). 

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από ςημ σπξγοατή ςηπ ύμβαρηπ έχπ ςη λήνη ςξσ Έογξσ. 

 

Δοάρη 2.3 Δημιξσογία Δικςσακήπ Πύληπ ςξσ Έογξσ και εκρςοαςείαπ εμημέοχρηπ ρςξ 

Διαδίκςσξ 

 

ςξ πλαέριξ ασςάπ ςηπ ΔοΪρηπ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ θα αμαλΪβει ςη δημιξσογέα ςηπ 

Δικςσακήπ Πύληπ ςξσ Έογξσ, ςημ αγξοΪ domain name (www.borderin.υυυυ) ςημ επικαιοξπξέηρη 

πεοιευξμΫμξσ και ςη ρσμςάοηρά ςηπ, αλλΪ και ςη διεμΫογεια εκρςοαςεέαπ εμημΫοχρηπ μΫρχ ςχμ 

κξιμχμικόμ δικςϋχμ και ςη δημιξσογέα ηλεκςοξμικξϋ εμημεοχςικξϋ δελςέξσ ςξσ Έογξσ (e-

newsletter). 

ςξ παοαπΪμχ πλαέριξ, ξ σπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ καλεέςαι μα σπξρςηοένει με ςξ καςΪλληλξ 

αμθοόπιμξ δσμαμικϊ ρσμξλικΪ ςημ διαδικαρέα σλξπξέηρηπ και ελΫγυξσ ςηπ εμ λϊγχ ΔοΪρηπ 

ποξρτΫοξμςαπ εμδεικςικΪ ςιπ ακϊλξσθεπ σπηοερέεπ. 

Όρξμ ατξοΪ ςιπ ποξδιαγοατΫπ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ πξσ θα αμαπςσυθεέ θα ποΫπει μα ικαμξπξιεέ 

ςιπ παοακΪςχ ςξσλΪυιρςξμ απαιςάρειπ: 

1. Δλκσρςικϊ γοατικϊ πεοιβΪλλξμ εμαομξμιρμΫμξ με ςημ αιρθηςικά και ςξ πεοιευϊμεμξ μέαπ  

πϋληπ εσοχπαψκξϋ Ϋογξσ. 

2. Δϋυοηρςξσπ και καςαμξηςξϋπ μηυαμιρμξϋπ πλξάγηρηπ για ςημ πεοιάγηρη ςξσ υοάρςη ρςιπ 

ρελέδεπ. 

3. Έμα υΪοςη ςχμ ρελέδχμ πξσ θα δεέυμει ςη θεμαςικά ξογΪμχρη ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ. 

4. Θα σπξρςηοέζξμςαι ςξσλΪυιρςξμ δϋξ γλόρρεπ (ΔλλημικΪ ΑγγλικΪ,) εμό θα σπΪουει 

ποϊβλεφη για ςημ σπξρςάοινη και Ϊλλχμ γλχρρόμ αογϊςεοα. 

5. Η δικςσακά πϋλη θα ποΫπει μα εέμαι ποξρβΪριμη ρε ϊλξσπ ςξσπ υοάρςεπ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμΫμχμ και ςχμ αςϊμχμ με ειδικΫπ αμΪγκεπ.  

6. Όλεπ ξι ρελέδεπ θα ποΫπει μα Ϋυξσμ ςιπ καςΪλληλεπ μεςΪ-ιδιϊςηςεπ (metadata attributes) 

Ϋςρι όρςε μα μπξοξϋμ μα δεικςξδξςηθξϋμ απϊ ςιπ μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ. 

7. ΑδιΪλειπςη λειςξσογέα κϊμβξσ πξσ θα εναρταλέζει ςημ ρσμευά (24x7) και υχοέπ 

ποξβλάμαςα, ποϊρβαρη ςχμ υοηρςόμ ρςιπ παοευϊμεμεπ σπηοερέεπ. 

8. Ανιξπιρςέα και απϊδξρη. 

9. ΔιαρτΪλιρη ρσρςάμαςξπ ποϊρβαρηπ απϊ ςοέςξσπ. 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ
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10. Δπεκςαριμϊςηςα: ςξ ρϋρςημα θα μπξοεέ μα σπξρςηοένει εμδευϊμεμη διεϋοσμρη παοευϊμεμχμ 

σπηοεριόμ και επΫκςαρη ςηπ δικςσακάπ σπξδξμάπ. 

11. Πξιϊςηςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, η ξπξέα δεμ θα ποΫπει μα επηοεΪζεςαι απϊ ςημ 

ρϋμδερη μΫχμ μελόμ ρςξσπ δικςσακξϋπ ςϊπξσπ. 

12. Παοξσρέαρη πεοιευξμΫμξσ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ. 

13. ϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςξ Έογξ (ελλημικΪ - αγγλικΪ). 

ΔμδεικςικΪ, παοξσριΪζξμςαι ξι παοακΪςχ θεμαςικΫπ εμϊςηςεπ εμημΫοχρηπ: 

• Δελςέα Σϋπξσ, 

• Αμακξιμόρειπ, 

• Δκδηλόρειπ, 

• ΑματξοΫπ ρςξμ Σϋπξ,  

• ΣοΫυξσρεπ Ποξρκλάρειπ,  

• Πληοξτξοιακϊ Τλικϊ, 

• ΔιΪτξοα Έμςσπα. 

14. Δσμαςϊςηςα διαςάοηρηπ διατξοεςικόμ εκδϊρεχμ εμϊπ εγγοΪτξσ για ςη διεσκϊλσμρη ςηπ 

ποξρκϊμιράπ ςξσπ (download) απϊ ςξσπ υοάρςεπ. 

15. ΑμαμΫχρη - επικαιοξπξέηρη ςξσ πεοιευξμΫμξσ. Σξ πεοιευϊμεμξ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ θα Ϋυει 

καθξοιρμΫμξ κϋκλξ ζχάπ (life cycle) και επξμΫμχπ θα αμαθεχοεέςαι πεοιξδικΪ και θα 

εμημεοόμεςαι για μα εναρταλιρςεέ η ρυεςικϊςηςα και η ξοθϊςηςΪ ςξσ. Δπέρηπ, ςξ κοέριμξ 

ρςξ υοϊμξ πεοιευϊμεμξ θα αταιοεέςαι ϊςαμ θεχοηθεέ νεπεοαρμΫμξ.  

16. Δημιξσογέα ςοιμημιαέχμ εμημεοχςικόμ δελςέχμ (Newsletter) με επιλξγά σλικξϋ απϊ ςξ άδη 

δημξριεσμΫμξ ρςημ Πϋλη και ςημ απξρςξλά ςξσπ ρςξσπ υοάρςεπ μΫρχ ηλεκςοξμικξϋ 

μημϋμαςξπ (email) μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ ςελικξϋ ρυεδέξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

17. σμευά εμημΫοχρη ςξσ πεοιευξμΫμξσ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ. 

18. Διαυεέοιρη (δημιξσογέα - καςΪογηρη) ςχμ ερχςεοικόμ ρσμδΫρμχμ (hyperlinks) ϊρξ ςξμ 

Ϋλεγυξ ποξκειμΫμξσ μα αμιυμεσςξϋμ «μεκοξέ δερμξέ» (dead links). 

19. ΔναρτΪλιρη ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ λειςξσογέαπ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ και διαθεριμϊςηςΪ ςηπ ρςξ 

διαδέκςσξ. 

20. σγκΫμςοχρη και δημξριξπξέηρη ςχμ απαμςάρεχμ ρςιπ δημξτιλΫρςεοεπ εοχςάρειπ 

(Frequently Asked Questions), όρςε μα εέμαι ποξρβΪριμεπ απϊ μέα κξιμά ςξπξθερέα. 

21. Ποξόθηρη και βελςιρςξπξέηρη καςΪςανηπ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ ρε μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ 

(search engine optimization) για ςημ σφηλά καςΪςανη ρςιπ μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ με λΫνειπ – 

κλειδιΪ πξσ ατξοξϋμ ςξ αμςικεέμεμξ ςξσ Έογξσ. 

22. Ποξόθηρη ςηπ δικςσακάπ πϋληπ και ςχμ δοαρςηοιξςάςχμ ςξσ Ϋογξσ Border.In μΫρχ 

κξιμχμικόμ δικςϋχμ: Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, LinkedIn, Forsquare, 

Flickr, Vimeo, Picasa κ.λπ. 

23. Σξ υεδιαρμϊ και σλξπξέηρη διατάμιρηπ μΫρχ μηυαμόμ αμαζάςηρηπ. 

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από ςημ σπξγοατή ςηπ ύμβαρηπ έχπ ςη λήνη ςξσ Έογξσ. 
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1.3 Ποξϋπξλξγιρμόπ ςξσ έογξσ ςξσ ενχςεοικξύ εμπειοξγμώμξμα 
 

Ο εκςιμόμεμξπ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ αμΫουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ ραοάμςα δύξ υιλιάδχμ 

εκαςόμ ενήμςα δύξ εσοώ και ενήμςα λεπςώμ (€ 42.162,60) πλΫξμ Υ.Π.Α. ά πεμήμςα μία 

υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ ενήμςα εσοώ (€ 51.860,00) 

Σξ Ϋογξ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA 

Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-

2013», Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ 1 ςξσ ΠοξγοΪμμαςξπ με ςέςλξ: «Δμέρυσρη ςηπ διαρσμξοιακάπ 

ξικξμξμικάπ αμΪπςσνηπ» και ςϊυξπ 1.1: «Οικξμξμικά ΑμΪπςσνη». 

 

Πίμακαπ 1: Καςαμξμά ποξωπξλξγιρμξϋ «Border.In» αμΪ ΠακΫςξ Δογαρέαπ και ΔοΪρη 

Α/Α Πακέςξ Δογαρίαπ / Δοάρη 
Ποξϋπξλξγιρθείρα  

Δαπάμη 
(με Υ.Π.Α.) 

1.4 σμαμςήρειπ Δςαίοχμ 500,00 € 

2.1 
Διξογάμχρη δοάρεχμ επικξιμχμίαπ και διάυσρηπ ςχμ 

απξςελερμάςχμ ςξσ έογξσ 
 

20.700,00 € 

2.2 Πξλύγλχρρξ Δπικξιμχμιακό σλικό ςξσ έογξσ 
 

20.660,00 € 

2.3 
Δημιξσογία δικςσακήπ πύληπ (portal) και εκρςοαςείαπ 

εμημέοχρηπ ρςξ Διαδίκςσξ 
10.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 51.860,00 € 

 
 

 

2. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ  
 

2.1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

 

2.1.1 ςξ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα ρσμμεςΪρυξσμ ΥσρικΪ ά ΝξμικΪ ποϊρχπα, Κξιμξποανέεπ ά 

Δμόρειπ τσρικόμ ά μξμικόμ ποξρόπχμ ςα ξπξέα αρυξλξϋμςαι μϊμιμα και πληοξϋμ ςξσπ 

ϊοξσπ πξσ καθξοέζξμςαι ρςιπ παοαγοΪτξσπ 4.1. «Κϋοια ΔικαιξλξγηςικΪ ρσμμεςξυάπ» και 

 εέμαι εγκαςερςημΫμα ρςα κοΪςη - μΫλη ςηπ Δσοχπαψκάπ Έμχρηπ (Δ.Δ.), ά  

 εέμαι εγκαςερςημΫμα ρςα κοΪςη μΫλη ςηπ σμτχμέαπ για ςξμ Δσοχπαψκϊ Οικξμξμικϊ Φόοξ 

(Δ.Ο.Φ.), ά  

 εέμαι εγκαςερςημΫμα ρςα κοΪςη - μΫλη πξσ Ϋυξσμ σπξγοΪφει ςημ σμτχμέα πεοέ Δημξρέχμ 

σμβΪρεχμ (..) ςξσ Παγκϊρμιξσ Οογαμιρμξϋ Δμπξοέξσ (Π.Ο.Δ.), η ξπξέα κσοόθηκε απϊ 

ςημ ΔλλΪδα με ςξ Ν.2513 (ΥΔΚ Α' 139/1997) σπϊ ςξμ ϊοξ η ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςημ 

.. ά  

 εέμαι εγκαςερςημΫμα ρε ςοέςεπ υόοεπ πξσ Ϋυξσμ ρσμΪφει ρσμτχμέεπ ρϋμδερηπ με ςημ Δ.Δ., 
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ά  

 Ϋυξσμ ρσρςαθεέ με ςη μξμξθερέα κοΪςξσπ – μΫλξσπ ςηπ Δ.Δ. ά ςξσ ΔΟΦ ά κοΪςξσπ – μΫλξσπ 

πξσ Ϋυει σπξγοΪφει ςη .. ά ςηπ ςοέςηπ υόοαπ πξσ Ϋυει ρσμΪφει εσοχπαψκά ρσμτχμέα με 

ςημ Δ.Δ. και Ϋυξσμ ςημ κεμςοικά ςξσπ διξέκηρη ά ςημ κϋοια εγκαςΪρςαράπ ςξσ ά ςημ Ϋδοα 

ςξσπ ρςξ ερχςεοικϊ μιαπ εκ ςχμ αμχςΫοχ υχοόμ.  

 

2.1.2 ςημ πεοέπςχρη ςχμ Δμόρεχμ δεμ απαιςεέςαι μα Ϋυξσμ λΪβει ρσγκεκοιμΫμη μξμικά μξοτά, 

ποξκειμΫμξσ μα σπξβΪλξσμ ποξρτξοΪ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά διαςηοεέ ςξ δικαέχμα μα ζηςάρει 

απϊ ςημ σπξφάτια Έμχρη ποιμ ςημ σπξγοατά ςηπ ρϋμβαρηπ μα ρσρςάρει Κξιμξποανέα. 

Δηλαδά, (α) μα Ϋυει πεοιβληθεέ με ςη μξοτά ςηπ κξιμξποανέαπ ςξσ Κ.Β.., ρσρςαλεέραπ δια 

ρσμβξλαιξγοατικξϋ εγγοΪτξσ, ά (β) μα Ϋυει πεοιβληθεέ ςη μξοτά εςαιοεέαπ ςξσ εμπξοικξϋ 

δικαέξσ, ρσρςαλεέραπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςξσ εμπξοικξϋ μϊμξσ. Οι εμ λϊγχ 

κξιμξποανέεπ ά ρσμποΪνειπ ποξρόπχμ, Ϋυξσμ δικαέχμα ρσμμεςξυάπ λαμβαμξμΫμχμ σπϊφη 

ςχμ διαςΪνεχμ ςχμ Ϊοθοχμ: 7 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

 

2.1.3 ε πεοέπςχρη πξσ Έμχρη Αμαδϊυχμ σπξβΪλει κξιμά ποξρτξοΪ, ςϊςε σπξγοΪτεςαι 

σπξυοεχςικΪ εέςε απϊ ϊλα ςα μΫλη πξσ απξςελξϋμ ςημ Έμχρη, εέςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ 

ενξσριξδξςημΫμξ με ρσμβξλαιξγοατικά ποΪνη. ΔπιπλΫξμ, ρςημ ποξρτξοΪ απαοαιςάςχπ 

ποΫπει μα ποξρδιξοέζεςαι η Ϋκςαρη και ςξ εέδξπ ςηπ ρσμμεςξυάπ ςξσ κΪθε μΫλξσπ ςηπ Έμχρηπ 

ρϋμτχμα με ςξ Ϊοθοξ 7 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

 
2.1.4 Δπιρημαέμεςαι ϊςι κΪθε διαγχμιζϊμεμξπ, τσρικϊ ά μξμικϊ ποϊρχπξ, δεμ μπξοεέ μα μεςΫυει ρε 

πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μιαπ ποξρτξοΪπ. 

 
2.1.5 Οι σπξφάτιξι ά ποξρτΫοξμςεπ, πξσ ποξΫουξμςαι απϊ Ϊλλα κοΪςη μΫλη ςηπ Δ.Δ. και ρϋμτχμα 

με ςη μξμξθερέα ςξσ κοΪςξσπ ρςξ ξπξέξ εέμαι εγκαςερςημΫμξι, Ϋυξσμ ςξ δικαέχμα μα 

ποξμηθεϋξσμ ςα παοαπΪμχ αγαθΪ, δε θα απξοοέπςξμςαι για ςξ λϊγξ ϊςι θα Ϋποεπε, ρϋμτχμα 

με ςημ ελλημικά μξμξθερέα, μα εέμαι τσρικΪ ά μξμικΪ ποϊρχπα. 

 

3. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΧΗΥΙΩΝ  
  

3.1 Απξκλείξμςαι από ςη διαδικαρία σπξβξλήπ ποξρτξοάπ όρξι δεμ πληοξύμ ςα κοιςήοια 

ςχμ παοαγοάτχμ 1 και 2 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Π.Δ. 60/2007 και ρσγκεκοιμέμα εάμ 

σπάουει αμεςάκληςη καςαδικαρςική απόταρη για έμαμ από ςξσπ παοακάςχ λόγξσπ:  

 

3.1.1. α) ρσμμεςξυά ρε εγκλημαςικά ξογΪμχρη, ϊπχπ ασςά ξοέζεςαι ρςξ Ϊοθοξ 2, παοΪγοατξπ 1 

ςηπ κξιμάπ δοΪρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλέξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1),  

β) δχοξδξκέα, ϊπχπ ασςά ξοέζεςαι αμςέρςξιυα ρςξ Ϊοθοξ 3 ςηπ ποΪνηπ ςξσ σμβξσλέξσ 

ςηπ 26ηπ Μαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ Ϊοθοξ 3, παοΪγοατξπ 1 ςηπ 

κξιμάπ δοΪρηπ ςηπ 98/742/ΚΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλέξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2),  

γ) απΪςη, καςΪ ςημ Ϋμμξια ςξσ Ϊοθοξσ 1 ςηπ ϋμβαρηπ ρυεςικΪ με ςημ ποξρςαρέα ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςάςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 

48), 

δ) μξμιμξπξέηρη ερϊδχμ απϊ παοΪμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοέζεςαι ρςξ Ϊοθοξ 1 ςηπ 

Οδηγέαπ 91/308/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλέξσ, ςηπ 10ηπ Ιξσμέξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξέηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςάμαςξπ για ςη μξμιμξπξέηρη απϊ παοΪμξμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Οδηγέαπ η ξπξέα ςοξπξπξιάθηκε απϊ ςημ 

Οδηγέα 2001/97/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλέξσ και ςξσ σμβξσλέξσ, EE L 344 ςηπ 

28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξέα εμρχμαςόθηκε με ςξ Ν. 2331/1995 (Α‟ 173/1995) και 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ



ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

Σεϋυξπ διακάοσνηπ ποϊυειοξσ διαγχμιρμξϋ επιλξγάπ αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 
Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA 
Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

 
19 
 

 

ςοξπξπξιάθηκε με ςξ Ν. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

 

3.1.2. α) βοέρκξμςαι ρε πςόυεσρη, εκκαθΪοιρη, παϋρη δοαρςηοιξςάςχμ, αμαγκαρςικά διαυεέοιρη 

ά πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ά ρε ξπξιαδάπξςε αμΪλξγη καςΪρςαρη πξσ ποξκϋπςει απϊ 

παοϊμξια διαδικαρέα ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαρηπ ςξσπ, 

β) εκκιμάθη εμαμςέξμ ςξσπ διαδικαρέα κάοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθΪοιρη, αμαγκαρςικάπ 

διαυεέοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ, ά ξπξιαδάπξςε Ϊλλη αμΪλξγη διαδικαρέα 

ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαρηπ ςξσπ,  

γ) καςαδικΪρθηκαμ για αδέκημα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα πξσ ατξοΪ ςημ επαγγελμαςικά 

διαγχγά (σπεναέοερη, απΪςη, εκβέαρη, πλαρςξγοατέα, φεσδξοκέα, δχοξδξκέα, δϊλια 

υοεξκξπέα), βΪρει απϊταρηπ η ξπξέα Ϋυει ιρυϋ δεδικαρμΫμξσ, 

δ) Ϋυξσμ διαποΪνει επαγγελμαςικϊ παοΪπςχμα, πξσ μπξοεέ μα διαπιρςχθεέ με 

ξπξιξδάπξςε μΫρξ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, 

ε) δεμ Ϋυξσμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ϊρξμ ατξοΪ ςημ καςαβξλά ςχμ ειρτξοόμ 

κξιμχμικάπ αρτΪλιρηπ ρϋμτχμα με ςη μξμξθερέα ςηπ υόοαπ ϊπξσ εέμαι εγκαςαρςημΫμξπ ά 

ρϋμτχμα με ςη μξμξθερέα ςηπ υόοαπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, 

ρς) δεμ Ϋυξσμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ςιπ ρυεςικΫπ με ςημ πληοχμά ςχμ τϊοχμ 

και ςελόμ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςϊρξ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ ϊρξ και ςξσ 

ελλημικξϋ δικαέξσ,  

ζ) εέμαι Ϋμξυξι σπξβξλάπ φεσδξϋπ δηλόρεχπ ά παοαλεέφεχπ σπξβξλάπ ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ απαιςξϋμςαι κας‟ εταομξγά ςξσ παοϊμςξπ ά ϊςαμ δεμ Ϋυει παοΪρυει ςιπ πληοξτξοέεπ 

ασςΫπ, 

η) ϊρξι απξκλεέρθηκαμ ςελερέδικα απϊ Δλλημικά Δημϊρια Τπηοερέα ά Ν.Π.Δ.Δ. ά Ν.Π.Ι.Δ. 

ά Α.Δ. ςξσ Δημϊριξσ ΣξμΫα γιαςέ δεμ εκπλάοχραμ ςιπ ρσμβαςικΫπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, 

θ) ϊρξι απξκλεέρθηκαμ απϊ διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δημξρέξσ με ςελερέδικη απϊταρη ςηπ 

Γεμικάπ Γοαμμαςεέαπ Δμπξοέξσ, ςξσ Τπξσογεέξσ ΑμΪπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και 

Νασςιλέαπ, καςΪ ςα Ϊοθοα 18, 34 και 39 ςξσ Π.Δ. 118/2007, 

ι) ϊρα ΥσρικΪ ά ΝξμικΪ Ποϊρχπα ςξσ ενχςεοικξϋ Ϋυξσμ σπξρςεέ αμςέρςξιυεπ με ςιπ 

παοαπΪμχ κσοόρειπ. 

 

3.2. Απξκλεέεςαι, επέρηπ, απϊ ςη διαδικαρέα αμΪθερηπ ςξσ Έογξσ ξ ΠοξρτΫοχμ, ξ ξπξέξπ: 

α)  δε θα σπξβΪλει ϊλα ςα δικαιξλξγηςικΪ πξσ ποξβλΫπξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακάοσνη, 

ά/και παοαβεέ ξπξιαδάπξςε σπξυοΫχρη απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςημ παοξϋρα διακάοσνη,  

β) απϊ ςξμ Ϋλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παο. 4.1.3 ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ, 

διαπιρςχθεέ ϊςι δεμ πληοξέ ςιπ ελΪυιρςεπ απαιςάρειπ ςχμ κοιςηοέχμ πξιξςικάπ επιλξγάπ, 

ϊπχπ ασςΪ πεοιγοΪτξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακάοσνη.  

γ) ρσμιρςΪ εέςε τσρικϊ εέςε μξμικϊ ποϊρχπξ ςηπ αλλξδαπάπ, ςα ξπξέα δεμ θα σπξβΪλξσμ 

ϊλα ςα Ϋγγοατα ςχμ ποξρτξοόμ επιράμχπ μεςατοαρμΫμα ρςημ ελλημικά γλόρρα.  

 

Δπιρημαέμεςαι ϊςι ρε πεοέπςχρη σπξβξλάπ κξιμάπ ποξρτξοΪπ, ξι παοαπΪμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ 

ιρυϋξσμ για καθΫμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςΫυξμςεπ ρςημ κξιμά ποξρτξοΪ. ΔΪμ ρσμςοΫυει λϊγξπ 

απξκλειρμξϋ και για Ϋμα μϊμξ ρσμμεςΫυξμςα ρε κξιμά ποξρτξοΪ, η σπξβληθεέρα κξιμά ποξρτξοΪ 

απξκλεέεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 
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4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 

4.1. Κύοια Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ 
 

4.1.1  Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ 

 

Οι ρσμμεςΫυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβΪλλξσμ μαζέ με ςημ ποξρτξοΪ ςξσπ, επέ πξιμά 

απξκλειρμξϋ, ρςξμ σπξτΪκελξ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» ςα κΪςχθι δικαιξλξγηςικΪ, 

καθόπ και ςα αμςέγοατα ασςόμ (Ϊοθοξ 6 Π.Δ. 118/2007), ρςημ Δλλημικά γλόρρα. ΔικαιξλξγηςικΪ 

πξσ Ϋυξσμ εκδξθεέ εκςϊπ ΔλλΪδαπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επέρημη μεςΪτοαρά ςξσπ ρςημ ελλημικά 

γλόρρα, καςΪ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ϊοθοξ 454 ςξσ Κόδικα Πξλιςικάπ Δικξμξμέαπ (Κ.Πξλ.Δικ.) και ςξσ 

Κόδικα πεοέ Δικηγϊοχμ. 

 

(1) Τπεϋθσμη δάλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ Ϊοθοξσ 8 ςξσ Ν. 1599/1986 (Α΄75/1986), ϊπχπ εκΪρςξςε 

ιρυϋει, υχοέπ μα απαιςεέςαι η βεβαέχρη ςξσ γμηρέξσ σπξγοατάπ, ρςημ ξπξέα: 

I. Να αμαγοΪτξμςαι ςα ρςξιυεέα ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

II. Να δηλόμεςαι ϊςι η ποξρτξοΪ ρσμςΪυθηκε ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Διακάοσνηπ, ςημ ξπξέα Ϋλαβαμ γμόρη και απξδΫυξμςαι πλάοχπ και αμεπιτϋλακςα (επέ 

πξιμά απξκλειρμξϋ) ξι εμδιατεοϊμεμξι. 

III. Να δηλόμεςαι ϊςι η ποξρτξοΪ καλϋπςει ςξ ρϋμξλξ ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ Ϋογξσ και 

ιρυϋει για εκαςϊμ εέκξρι (120) ημεοξλξγιακΫπ ημΫοεπ απϊ ςημ επξμΫμη ςηπ ημΫοαπ 

διεμΫογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

IV. Να δηλόμεςαι ϊςι παοαιςεέςαι απϊ κΪθε δικαέχμα απξζημέχράπ ςξσ ρυεςικϊ με 

ξπξιαδάπξςε απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ για αμαβξλά ά ακϋοχρη ςξσ 

διαγχμιρμξϋ. 

V. Να δηλόμεςαι ϊςι ρσμμεςΫυει ρε μέα μϊμξ ΠοξρτξοΪ ρςξ πλαέριξ ςξσ παοϊμςξπ 

διαγχμιρμξϋ. 

VI. Να δηλόμεςαι ϊςι ξι πληοξτξοέεπ και ςα ρςξιυεέα πξσ πεοιΫυξμςαι ρςημ ποξρτξοΪ ςξσπ 

εέμαι πλάοη, αληθά και ακοιβά χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ. 

VII. Να δηλόμεςαι ϊςι θα διαςηοάρξσμ εμπιρςεσςικΪ και θα υοηριμξπξιάρξσμ μϊμξ για ςξσπ 

ρκξπξϋπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςα ρςξιυεέα και ςιπ πληοξτξοέεπ ςχμ σπξλξέπχμ ποξρτξοόμ 

πξσ ςσυϊμ θα ςεθξϋμ σπϊφη ςξσπ και απξςελξϋμ, καςΪ δάλχρη ςχμ ρσμςακςόμ ςξσπ, 

εμπξοικϊ ά επιυειοημαςικϊ απϊοοηςξ. 

 

(2) Τπεϋθσμη δάλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ Ϊοθοξσ 8 ςξσ Ν. 1599/1986 (Α΄75/1986), ϊπχπ εκΪρςξςε 

ιρυϋει, υχοέπ μα απαιςεέςαι η βεβαέχρη ςξσ γμηρέξσ σπξγοατάπ, ρςημ ξπξέα: 

I. Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ δε ρσμςοΫυει 

κΪπξια απϊ ςιπ ποξωπξθΫρειπ απξκλειρμξϋ ϊπχπ ασςΫπ παοξσριΪρθηκαμ ρςιπ 

παοαγοΪτξσπ 3.1.1. και 3.1.2. ςηπ παοξϋρηπ Διακάοσνηπ, δηλαδά: 

 Δεμ Ϋυξσμ καςαδικαρθεέ με αμεςΪκληςη απϊταρη για κΪπξιξ αδέκημα απϊ ςα 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ



ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

Σεϋυξπ διακάοσνηπ ποϊυειοξσ διαγχμιρμξϋ επιλξγάπ αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 
Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA 
Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

 
21 
 

 

αματεοϊμεμα ρςημ πεοέπςχρη (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ Ϊοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 

118/2007,  δηλαδά για κΪπξιξ απϊ ςα αδικάμαςα: ςηπ ρσμμεςξυάπ ρε εγκλημαςικά 

ξογΪμχρη, ςηπ μξμιμξπξέηρηπ ερϊδχμ απϊ παοΪμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 

σπεναέοερηπ, ςηπ απΪςηπ, ςηπ εκβέαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατέαπ, ςηπ φεσδξοκέαπ, ςηπ 

δχοξδξκέαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεξκξπέαπ, ά για κΪπξιξ απϊ ςα αδικάμαςα ςηπ παο.1 

ςξσ Ϊοθοξσ 43 Π.Δ. 60/20007,ά για κΪπξιξ αδικάμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα  

ρυεςικϊ με ςημ Ϊρκηρη ςηπ επαγγελμαςικάπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ. 

 Δεμ ςελξϋμ ρε κΪπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςη πεοέπςχρη (2) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 

ςξσ Ϊοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118/2007 καςαρςΪρειπ, δηλαδά σπϊ πςόυεσρη ά ρε 

διαδικαρέα κάοσνηπ ρε πςόυεσρη ά σπϊ Ποξπςχυεσςικά διαδικαρέα ενσγέαμρηπ και 

σπϊ διαδικαρέα θΫρηπ ρε ποξπςχυεσςικά διαδικαρέα ενσγέαμρηπ.  

 Δεμ ςελξϋμ σπϊ αμαγκαρςικά διαυεέοιρη και σπϊ διαδικαρέα Ϋκδξρηπ απϊταρηπ 

αμαγκαρςικάπ διαυεέοιρηπ ά σπϊ καςΪρςαρη ενσγέαμρηπ ά ειδικάπ εκκαθΪοιρηπ ςχμ 

Ϊοθοχμ 99-106 ια ςξσ Πςχυεσςικξϋ Κόδικα ά δεμ Ϋυξσμ σπξβΪλει ρυΫδιξ 

αμαδιξογΪμχρηπ ςχμ Ϊοθοχμ 107 επ. ςξσ Πςχυεσςικξϋ Κόδικα. 

 Δέμαι τξοξλξγικΪ και αρταλιρςικΪ εμάμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ 

ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοΫπ κξιμχμικάπ αρτΪλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικάπ) και χπ ποξπ 

ςιπ τξοξλξγικΫπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, ϊπχπ ασςΫπ ξοέζξμςαι με ςξ Π.Δ. 118/2007. 

 Δέμαι εγγεγοαμμΫμξι ρςξ ξικεέξ Δπιμεληςάοιξ (ά ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικΫπ 

ξογαμόρειπ αμ ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ) και ϊςι θα ενακξλξσθάρξσμ μα εέμαι 

εγγεγοαμμΫμξι μΫυοι ςημ καςακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 

ρςημ πεο. (4) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 και ρςημ πεο. (3) ςξσ εδ. β ςηπ παο. 2 ςξσ 

Ϊοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

 ∆εμ εέμαι Ϋμξυξι ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςΪ ςημ παοξυά ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ απαιςξϋμςαι µε ςημ παοξϋρα διακάοσνη κας‟ εταομξγά ςχμ διαςΪνεχμ ςξσ 

Ϊοθοξ 43 παο. 2 Π.∆. 60/2007 ά ϊςαμ δεμ Ϋυξσμ παοΪρυει ςιπ πληοξτξοέεπ ασςΫπ. 

 Δεμ Ϋυξσμ κηοσυθεέ Ϋκπςχςξι, ά απξκλειρςεέ απϊ κΪπξια Δλλημικά Δημϊρια 

Τπηοερέα ά Ν.Π.∆.∆. ά Ν.Π.Ι.∆. ά Α.Δ ςξσ ∆ηµϊριξσ ςξμΫα, ά Ϋυει απξκλειρςεέ η 

ρσμμεςξυά ςξσπ ρε δημϊριξ διαγχμιρμϊ με αμεςΪκληςη απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ 

ΑμΪπςσνηπ. 

 ∆εμ στέρςαμςαι Ϊλλξι μξμικξέ πεοιξοιρμξέ ρςη λειςξσογέα ςηπ επιυεέοηράπ ςξσπ, 

εκςϊπ απϊ ασςξϋπ πξσ αματΫοξμςαι παοαπΪμχ. 

II. Να αμαλαμβΪμεςαι η σπξυοΫχρη για ςημ έγκαιοη και ποξρήκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοΪτξσ 4.2 και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθΫρειπ 

ςξσ Ϊοθοξσ 20 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

ε πεοέπςχρη σπξβξλάπ κξιμάπ ποξρτξοΪπ, ξι παοαπΪμχ δηλόρειπ ποΫπει μα καςαςεθξϋμ για 

καθΫμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςΫυξμςεπ ρςημ κξιμά ποξρτξοΪ. 

ε πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρτέοχμ είμαι μξμικό ποόρχπξ, η σπεϋθσμη δάλχρη πεοέ μη 

καςαδέκηπ με αμεςΪκληςη απϊταρη για κΪπξιξ απϊ ςα αδικάμαςα ςξσ παοϊμςξπ σπξβΪλλξσμ: 

 Οι ΔιαυειοιρςΫπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ εέμαι Ο.Δ., Δ.Δ. ά Δ.Π.Δ. 

 Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δ.. και ξ Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ εέμαι 

Α.Δ. 

 Ο Ποϊεδοξπ ςξσ σμεςαιοιρμξϋ, ϊςαμ ξ σπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ εέμαι σμεςαιοιρμϊπ 

 ΚΪθε μΫλξπ πξσ ρσμμεςΫυει ρςημ Έμχρη ά Κξιμξποανέα ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ 
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εέμαι Έμχρη Αμαδϊυχμ ά Κξιμξποανέα, και 

 ε κΪθε Ϊλλη πεοέπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ, ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξέ ςξσ. 

   ΗΜΔΙΩΗ:   
 
     Δπιρημαίμεςαι όςι η ημεοξμημία σπξγοατήπ ςχμ σπεύθσμχμ δηλώρεχμ, ρύμτχμα με ςα 

ποξβλεπόμεμα ρςημ ΠΝΠ ςηπ 5ηπ Δεκεμβοίξσ 2012 (ΥΔΚ Α’237/2012), ποέπει μα είμαι 
εμςόπ ςχμ ςελεσςαίχμ 30 ημεοξλξγιακώμ ημεοώμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημέοαπ 
σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοώμ.  

     Απαοαίςηςη ποξϋπόθερη είμαι ξι ποξρτξοέπ μα πεοιέλθξσμ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 
μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοώμ. ε πεοίπςχρη 
εκποόθερμηπ παοάδξρηπ ςχμ ποξρτξοώμ, η ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε 
λαμβάμεςαι σπόφη. 

 

Δτόρξμ ξι Αμάδξυξι ρσμμεςέυξσμ ρςξ διαγχμιρμό µε αμςιποόρχπό ςξσπ σπξβάλλξσμ μαζί 

µε ςημ ποξρτξοά, παοαρςαςικό εκποξρώπηρηπ, µε βεβαίχρη ςηπ γμηριόςηςαπ ςηπ 

σπξγοατήπ ςξσπ. 

4.1.2 Ποόρθεςα Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ ρε πεοίπςχρη εςαιοειώμ, ξμίλχμ, κξιμξποανιώμ, 
σπό ρύρςαρη κξιμξποανιώμ, εμώρεχμ 

 

Δτϊρξμ ξ σπξφάτιξπ Ϋυει εςαιοικά μξοτά, ξτεέλει επιπλΫξμ μα ποξρκξμέρει ςα κΪςχθι 

αματεοϊμεμα, καςΪ πεοέπςχρη, ρςξιυεέα: 

4.1.2.1 ε πεοίπςχρη Αμώμσμηπ Δςαιοείαπ (Α.Δ.) 
 

 Σξ ΥΔΚ ρσρςΪρεχπ ςηπ εςαιοεέαπ. 

 Σξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοεέαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιάρειπ ςξσ, ρε αμςέγοατα 

θεχοημΫμα απϊ ςξ ΜΑΔ, καθόπ και ςα ρυεςικΪ ΥΔΚ δημξρέεσρηπ. 

 Πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απ‟ ςημ αομϊδια αουά. 

 Σξ ΥΔΚ ςηπ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοεέαπ, ά, ρε πεοέπςχρη πξσ ασςϊ δεμ Ϋυει 

εκδξθεέ, ακοιβΫπ αμςέγοατξ ςξσ ποακςικξϋ ςξσ Δ.. για ςημ ιρυϋξσρα εκποξρόπηρη ςηπ 

εςαιοεέαπ, αμςέγοατξ ςηπ αέςηρηπ σπξβξλάπ ασςξϋ ρςημ αομϊδια Νξμαουέα, με ςξ 

ρυεςικϊ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ για ςημ καςαυόοιρη ασςξϋ ρςξ ΜΑΔ και αμςέγοατξ ςξσ 

απξδεικςικξϋ ΣΑΠΔΣ, για ςη δημξρέεσρά ςξσ ρςξ ΥΔΚ ά ακοιβΫπ αμςέγοατξ ςηπ ρυεςικάπ 

αμακξέμχρηπ ςηπ αομϊδιαπ Νξμαουέαπ. 

 Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλέξσ για ςημ ρσμμεςξυά ςηπ εςαιοεέαπ ρςξμ διαγχμιρμϊ. 

 

4.1.2.2 ε πεοίπςχρη Δςαιοείαπ Πεοιξοιρμέμηπ Δσθύμηπ (Δ.Π.Δ.) 

  Σξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοεέαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιάρειπ ςξσ, ρε 

αμςέγοατα θεχοημΫμα απϊ ςξ Ποχςξδικεέξ, καθόπ και ςα ρυεςικΪ ΥΔΚ. 

  Πλάοη ρειοΪ ςχμ εγγοΪτχμ πξσ ςσυϊμ απαιςξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςηπ 

εςαιοεέαπ, για ςξμ ξοιρμϊ διαυειοιρςά και εκποξρόπξσ ςηπ, καθόπ και ςα ρυεςικΪ ΥΔΚ. 

 Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικεέξσ Ποχςξδικεέξσ πεοέ καςαρςαςικόμ ςοξπξπξιάρεχμ, ςξ ξπξέξ 

ποΫπει μα Ϋυει εκδξθεέ μΫρα ρςξμ ςελεσςαέξ μάμα απϊ ςημ ημεοξμημέα καςΪθερηπ ςηπ 

σπξφητιϊςηςαπ ςξσ σπξφητέξσ.   
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 Απϊταρη ςξσ αομξδέξσ ξογΪμξσ για ρσμμεςξυά ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 

4.1.2.3 ε πεοίπςχρη ποξρχπικώμ εςαιοειώμ (Ομόοοσθμη, Δςεοόοοσθμη Δςαιοεία)   

 Σξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοεέαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιάρειπ ςξσ, ρε αμςέγοατα 

θεχοημΫμα απϊ ςξ Ποχςξδικεέξ. 

 Πλάοη ρειοΪ ςχμ εγγοΪτχμ πξσ ςσυϊμ απαιςξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςηπ 

εςαιοεέαπ, για ςξμ ξοιρμϊ διαυειοιρςά και εκποξρόπξσ ςηπ. 

 Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ Ποχςξδικεέξσ για ςιπ καςαρςαςικΫπ ςοξπξπξιάρειπ, ςξ ξπξέξ ποΫπει μα 

Ϋυει εκδξθεέ μΫρα ρςξμ ςελεσςαέξ μάμα απϊ ςημ ημεοξμημέα καςΪθερηπ ςηπ 

σπξφητιϊςηςαπ ςξσ σπξφητέξσ.   

  Απϊταρη ςξσ αομξδέξσ ξογΪμξσ για ρσμμεςξυά ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 

4.1.2.4. ε πεοίπςχρη σμεςαιοιρμώμ 

 Σξ Καςαρςαςικϊ ςξσ σμεςαιοιρμξϋ και ςσυϊμ ςοξπξπξιάρειπ ςξσ. 

 Βεβαέχρη ςηπ επξπςεϋξσραπ Αουάπ ϊςι ξ σμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεέ μϊμιμα. 

 Πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απ‟ ςημ αομϊδια αουά. 

 Ποακςικϊ εκλξγάπ Διξικηςικξϋ σμβξσλέξσ. 

 Ποακςικϊ ρσγκοϊςηρηπ Διξικηςικξϋ σμβξσλέξσ ρε ρόμα. 

 Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλέξσ για ςημ ρσμμεςξυά ςηπ εςαιοεέαπ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 

4.1.2.5 ε πεοίπςχρη Ομίλχμ, Κξιμξποανιώμ ή σπό ρύρςαρη Κξιμξποανιώμ 

ε πεοέπςχρη Ομέλχμ, Κξιμξποανιόμ, σπϊ ρϋρςαρη Κξιμξποανιόμ και εμ γΫμει πεοιρρξςΫοχμ ςξσ 

εμϊπ ποξρόπχμ, τσρικόμ ά μξμικόμ, πξσ σπξβΪλλξσμ απϊ κξιμξϋ ποξρτξοΪ, ασςά ποΫπει μα 

σπξγοΪτεςαι σπξυοεχςικΪ απϊ ϊλα ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ, εέςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ 

ενξσριξδξςημΫμξ με ρσμβξλαιξγοατικά ποΪνη. ΔπιπλΫξμ, ξι σπξφάτιξι ποΫπει μα ποξρκξμέρξσμ 

ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ με ςξ ξπξέξ θα δερμεϋξμςαι μα ρσρςάρξσμ κξιμξποανέα, ρε πεοέπςχρη πξσ 

ςξσπ αμαςεθεέ η ϋμβαρη, σπϊ ςξσπ καςχςΫοχ ϊοξσπ: 

  Σα μΫλη ςηπ Κξιμξποανέαπ θα εέμαι αλληλΫγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπεϋθσμα Ϋμαμςι ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ  για ςημ ποξμάθεια ςχμ σγοόμ κασρέμχμ. 

  ςξ ξοιρςικϊ κξιμξποακςικϊ, ςξ ξπξέξ θα πεοιβληθεέ ςξμ ςϋπξ ςξσ ρσμβξλαιξγοατικξϋ 

εγγοΪτξσ, θα αματΫοξμςαι χπ ελΪυιρςξ πεοιευϊμεμξ ςα πξρξρςΪ ρσμμεςξυάπ ςξσ καθεμϊπ 

μΫλξσπ, ςα δικαιόμαςα και ξι σπξυοεόρειπ ςχμ μελόμ και θα ξοέζεςαι και ξ κξιμϊπ 

εκποϊρχπξπ και αμςέκληςξπ. 

  Σξ ξοιρςικϊ κξιμξποακςικϊ θα καςαςεθεέ ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςάμαςξπ 

πξσ θα ςαυθεέ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά μεςΪ ςημ καςακϋοχρη ςξσ Διαγχμιρμξϋ.  
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4.1.3 Δικαιξλξγηςικά Πιρςξπξίηρηπ Οικξμξμικήπ, Σευμικήπ και Δπαγγελμαςικήπ Ικαμόςηςαπ  

 

Οι ρσμμεςΫυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβΪλλξσμ, επέρηπ, επέ πξιμά απξκλειρμξϋ, ρςξμ έδιξ 

ρτοαγιρμΫμξ τΪκελξ, ςα ενάπ Ϋγγοατα και δικαιξλξγηςικΪ: 

 

4.1.3.1 Δικαιξλξγηςικά Πιρςξπξίηρηπ Οικξμξμικήπ και Φοημαςξξικξμξμικήπ Ικαμόςηςαπ 

 

1. Ιρξλξγιρμξϋπ ά απξρπΪρμαςα ιρξλξγιρμόμ ςχμ ςοιόμ (3) ποξηγξσμΫμχμ ξικξμξμικόμ 

υοάρεχμ (2011, 2012, 2013) ςξσ Ϋςξσπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

ςημ πεοέπςχρη καςΪ ςημ ξπξέα ξ ιρξλξγιρμϊπ ςξσ 2013 δεμ Ϋυει δημξριεσθεέ, ξι 

ρσμμεςΫυξμςεπ σπξφάτιξι σπξβΪλξσμ, επικσοχμΫμξ τχςξαμςέγοατξ θεχοημΫμξσ απϊ ςημ 

Δτξοέα ιρξζσγέξσ μημϊπ Δεκεμβοέξσ 2013. Σξ ιρξζϋγιξ ασςϊ ποΫπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ 

καςΪρςαρη ρςημ ξπξέα θα εμταμέζεςαι ξ σμξλικϊπ Κϋκλξπ Δογαριόμ για ςη υοάρη 2013 και 

απϊ πξιξσπ λξγαοιαρμξϋπ ςξσ ιρξζσγέξσ απξςελεέςαι ασςϊπ. 

ε πεοέπςχρη μεξρϋρςαςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ, εέμαι σπξυοεχςικά η καςΪθερη ποξρχοιμόμ 

ιρξλξγιρμόμ ά ξπξιξσδάπξςε Ϊλλξσ απξδεικςικξϋ εγγοΪτξσ για ςη υοημαςξξικξμξμικά 

καςΪρςαρη ςξσ ρσμμεςΫυξμςξπ. 

ε πεοέπςχρη ρσμμεςΫυξμςξπ πξσ δεμ Ϋυει καςΪ μϊμξ σπξυοΫχρη δημξρέεσρηπ ιρξλξγιρμόμ, 

εέμαι σπξυοεχςικά η καςΪθερη ςξσ σπξβληθΫμςξπ εμςϋπξσ Δ3 ςχμ ςοιόμ ςελεσςαέχμ εςόμ 

(ΑςξμικΫπ Δπιυειοάρειπ, Ο.Δ., Δ.Δ.). 

Απϊ ςξσπ ιρξλξγιρμξϋπ θα ποΫπει μα ποξκϋπςει, ϊςι ξ μΫρξπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ 

σπξφητέξσ καςΪ ςημ ςελεσςαέα ςοιεςέα (κλειρμΫμεπ υοάρειπ) απϊ εογαρέεπ ρσματεέπ με ςξ 

αμςικεέμεμξ ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ Ϋογξσ εέμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ά έρξπ με ςξ ςοιπλΪριξ ςξσ 

ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Τπξφάτιξι αμΪδξυξι πξσ δεμ πληοξϋμ ςξ κοιςάοιξ ασςϊ, 

θα απξκλεέξμςαι απϊ ςη ρσμΫυεια ςηπ διαδικαρέαπ. 

 

2. Τπεϋθσμη δάλχρη πεοέ ςξσ κϋκλξσ εογαριόμ χπ ποξπ ςημ παοξυά σπηοεριόμ ςξσ 

αμςικειμΫμξσ ςηπ παοξϋρηπ καςΪ ςημ διΪοκεια ςχμ ςοιόμ (3) ποξηγξσμΫμχμ ςξσ Ϋςξσπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ξικξμξμικόμ υοάρεχμ. 

ε πεοέπςχρη Ϋμχρηπ – ρϋμποανηπ πξσ σπξβΪλλξσμ κξιμά ποξρτξοΪ, ςα αμχςΫοχ 

δικαιξλξγηςικΪ ποξρκξμέζξμςαι για κΪθε μΫλξπ ςηπ Ϋμχρηπ ά ρϋμποανηπ. 

 

4.1.3.2 Δικαιξλξγηςικά Πιρςξπξίηρηπ Δπαγγελμαςικήπ Ικαμόςηςαπ 
 

1. Οι ποξρτΫοξμςεπ θα ποΫπει μα διαθΫςξσμ πιρςξπξιηςικϊ ρσμμϊοτχρηπ με ςξ Ποϊςσπξ ΔΛΟΣ 

1435 «Τπηοερέεπ επικξιμχμέαπ - Απαιςάρειπ για παοϊυξσπ» για ςημ παοξυά σπηοεριόμ 

επικξιμχμέαπ ρε τξοεέπ ςξσ Δημξρέξσ και ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμΫα, ςξ ξπξέξ θα ποΫπει 

μα εέμαι ρε ιρυϋ καςΪ ςημ ημεοξμημέα καςΪθερηπ ςηπ ποξρτξοΪπ. 
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2. Οι ποξρτΫοξμςεπ θα ποΫπει μα διαθΫςξσμ πιρςξπξιηςικϊ ρσμμϊοτχρηπ με ςξ ποϊςσπξ ISO 

9001:2008 με πεδέξ εταομξγάπ ςημ Εκπόμηρη μελεςώμ, Παοξυή ρσμβξσλεσςικώμ σπηοεριώμ, 

υεδιαρμόπ-αμάπςσνη-εγκαςάρςαρη εταομξγώμ λξγιρμικξύ, Υιλξνεμία ιρςξρελίδχμ, Παοξυή 

σπηοεριώμ σλξπξίηρηπ & λειςξσογίαπ πληοξτξοιακώμ-ςηλεπικξιμχμιακώμ ρσρςημάςχμ, 

Σευμική σπξρςήοινη, ςξ ξπξέξ θα ποΫπει μα εέμαι ρε ιρυϋ καςΪ ςημ ημεοξμημέα καςΪθερηπ ςηπ 

ποξρτξοΪπ. 

 

3. ΓεμικΫπ πληοξτξοέεπ για ςα υαοακςηοιρςικΪ, ςη δοαρςηοιϊςηςα, ςημ ςευμικά σπξδξμά, ςξ 

απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ καςΪ ειδικϊςηςα και ςη δσμαςϊςηςα παοαγχγάπ ςξσ ζηςξϋμεμξσ 

Έογξσ, καθόπ και πεοιγοατά ςχμ μΫρχμ πξιξςικξϋ ελΫγυξσ ςχμ παοευϊμεμχμ απϊ ασςξϋπ 

σπηοεριόμ. 

 

4. ΚαςΪλξγξ και ρσμξπςικά πεοιγοατά ςχμ κσοιξςΫοχμ, παμϊμξιχμ με ςξ ποξκηοσρρϊμεμξ 

Ϋογχμ, ςα ξπξέα σλξπξέηραμ καςΪ ςημ ποξηγξϋμεμη πεμςαεςέα, με Ϋμδεινη ςηπ ξικξμξμικάπ 

ςξσπ ανέαπ, ςξσ υοϊμξσ σλξπξέηρηπ και ςξσ παοαλάπςη και ςξσ πξρξρςξϋ ρσμμεςξυάπ ςξσ 

διαγχμιζϊμεμξσ ρε ασςϊ.  

Αμ ξι παοαλάπςεπ ςχμ Ϋογχμ εέμαι τξοεέπ ςξσ δημξρέξσ ςξμΫα, ξι παοαδϊρειπ μα 

απξδεικμϋξμςαι με ρυεςικά βεβαέχρη ά ποχςϊκξλλξ παοαλαβάπ πξσ Ϋυει εκδξθεέ απϊ ςημ 

καςΪ πεοέπςχρη αμαθΫςξσρα αουά. Αμ ξι παοαλάπςεπ ςχμ Ϋογχμ εέμαι ιδιχςικξέ τξοεέπ, ξι 

παοαδϊρειπ απξδεικμϋξμςαι με βεβαέχρη ςξσ παοαλάπςη ά, αμ ασςϊ δεμ εέμαι δσμαςϊ, με 

σπεϋθσμη δάλχρη ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ. 

Ωπ παοϊμξια Ϋογα μξξϋμςαι εκεέμα πξσ, υχοέπ μα Ϊπςξμςαι σπξυοεχςικΪ ςχμ Κξιμξςικόμ 

ΠοξγοαμμΪςχμ, ρσμδσΪζξσμ εμΫογειεπ, ϊπχπ ξι παοακΪςχ εμδεικςικΪ και ϊυι πεοιξοιρςικΪ 

αματεοϊμεμεπ: 

 ΑπξδεδειγμΫμη εμπειοέα ρςη διαυεέοιρη και σλξπξέηρη Ϋογχμ (ςξσλΪυιρςξμ πΫμςε), πξσ 

υοημαςξδξςάθηκαμ απϊ ΠοξγοΪμμαςα διαρσμξοιακάπ και εδατικάπ ρσμεογαρέαπ ςηπ 

Ποξγοαμμαςικάπ πεοιϊδξσ 2007-2013. 

 ΑπξδεδειγμΫμη εμπειοέα ρςξ ρσμςξμιρμϊ δοΪρεχμ επικξιμχμέαπ, δημξριϊςηςαπ, 

ποξβξλάπ και δικςϋχρηπ και ρςη διξογΪμχρη εκδηλόρεχμ (ρσμαμςάρεχμ εογαρέαπ, 

ρσμεδοέχμ, ημεοέδχμ). 

 ΑπξδεδειγμΫμη εμπειοέα ρςξ ρυεδιαρμϊ και ρςάοινη ρϋγυοξμχμ εμεογειόμ 

πληοξτϊοηρηπ διατϊοχμ καςηγξοιόμ κξιμξϋ. 

 ΑπξδεδειγμΫμη εμπειοέα ρςξ ρυεδιαρμϊ και σλξπξέηρη ξλξκληοχμΫμχμ επικξιμχμιακόμ 

ποξγοαμμΪςχμ ςξσ μεγΫθξσπ και ςξσ εϋοξσπ ςξσ παοϊμςξπ. 

 ΑπξδεδειγμΫμη εμπειοέα ρςξ ρυεδιαρμϊ, παοαγχγά και διαμξμά Ϋμςσπξσ και 

ηλεκςοξμικξϋ σλικξϋ, ϊπχπ εμημεοχςικΫπ εκδϊρειπ, διατημιρςικΪ Ϋμςσπα, ποξχθηςικϊ 

σλικϊ κλπ. 

 ΑπξδεδειγμΫμη εμπειοέα ρςημ σπξρςάοινη ςευμικόμ εταομξγόμ (π.υ. ιρςξρελέδα, 

διαδικςσακά πϋλη). 

  

Ο Πέμακαπ θα ποΫπει μα Ϋυει ςημ ακϊλξσθη μξοτά: 
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Πίμακαπ 2: ΚαςΪλξγξπ Κσοιϊςεοχμ σματόμ Έογχμ ςξσ Τπξφητέξσ 

α/α ΠΔΛΑΣΗ ΣΙΣΛΟ & 

ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ 

ΣΟΤ 

ΈΡΓΟΤ 

ΔΙΑΡΚΔΙΑ 

ΣΟΤ 

ΈΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ 

ΤΝΔΙΥΟΡΑ 

ΣΟ ΔΡΓΟ 

% 

ΤΜΜΔΣΟΦΗ 

ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΣΟΙΦΔΙΟ 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

1        

2       ` 

3        

 

όπξσ «ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: πιρςξπξιηςικό Δημόριαπ Αουήπ, ποχςόκξλλξ παοαλαβήπ 

Δημόριαπ Αουήπ, δήλχρη πελάςη-ιδιώςη, δήλχρη σπξφητίξσ Αμαδόυξσ. 

 

5. Σημ ΟμΪδα Έογξσ, η ξπξέα θα ποΫπει μα διαθΫςει ενειδικεσμΫμη γμόρη και εμπειοέα, ιδέχπ 

Διακοαςικόμ Δσοχπαψκόμ ΠοξγοαμμΪςχμ INTERREG (ΙΙΙΑ, Β, C, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) 

ά Δδατικάπ σμεογαρέαπ (ΜED, SEE, IVC, διαρσμξοιακάπ ρσμεογαρέαπ), εέςε χπ ΑμΪδξυξπ εέςε 

χπ σπεογξλΪβξπ, για ςημ εκςΫλερη παοϊμξιχμ Ϋογχμ/σπηοεριόμ ρςα ακϊλξσθα ςξσλΪυιρςξμ 

αμςικεέμεμα: 

 σμςξμιρμϊπ δοΪρεχμ επικξιμχμέαπ, δημξριϊςηςαπ, ποξβξλάπ και δικςϋχρηπ και 

διξογΪμχρη εκδηλόρεχμ (ρσμαμςάρεχμ εογαρέαπ, ρσμεδοέχμ, ημεοέδχμ). 

 Τπξρςάοινη ςευμικόμ εταομξγόμ (π.υ. ιρςξρελέδα, διαδικςσακά πϋλη). 

ΚΪθε σπξφάτιξπ ξοέζει ςξμ Τπεϋθσμξ πξσ θα ηγηθεέ ςηπ ξμΪδαπ Ϋογξσ. Ο Τπεϋθσμξπ θα ποΫπει 

μα Ϋυει ςιπ γμόρειπ, ςημ εμπειοέα και ςξ κϋοξπ για μα καθξδηγάρει και μα ρσμςξμέρει ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ. Σξ ρςΫλευξπ ςξσ Αμαδϊυξσ πξσ θα αμαλΪβει 

ςξ οϊλξ ςξσ Τπεσθϋμξσ Έογξσ ποΫπει μα διαθΫςει: 

 ΣξσλΪυιρςξμ δεκαεςά εμπειοέα ρςξ ρυεδιαρμϊ και σλξπξέηρη Ϋογχμ αμςέρςξιυξσ 

εμμξιξλξγικξϋ και μεθξδξλξγικξϋ πεοιευξμΫμξσ µε ςξ σπϊ αμΪθερη Ϋογξ. 

 Δπιρςημξμικά ΚαςΪοςιρη - Ύπαονη Παμεπιρςημιακόμ ςέςλχμ ρπξσδόμ. 

 Καςαμϊηρη ρε βΪθξπ ςχμ ποξςϋπχμ, μεθξδξλξγιόμ και ςχμ διαδικαριόμ Project 

Management, πξσ καλϋπςξσμ θΫμαςα διαρτΪλιρηπ πξιϊςηςαπ, διαυεέοιρηπ αμθοόπιμξσ 

δσμαμικξϋ, καθόπ και ςευμικΪ και ξικξμξμικΪ θΫμαςα. 

 Πξλϋ καλά γμόρη ςηπ Αγγλικάπ ά / και Ϊλληπ εσοχπαψκάπ γλόρραπ. 
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Πίμακαπ 3: ΟμΪδα Έογξσ ςξσ Τπξφητέξσ 

α/α 
Ομξμ/μσμξ 

ςελέυξσπ 
Δςαιοεία 

υέρη με 

ςημ 

εςαιοεία 

Έςη 

επαγγελμαςικήπ 

εμπειοίαπ (μεςά 

ςημ απόκςηρη 

ςξσ πςσυίξσ) 

Έςη ειδικήπ 

επαγγελμαςικήπ 

εμπειοίαπ ρε 

ρυέρη με ςξ 

αμςικείμεμξ ςξσ 

έογξσ 

Ποξςειμόμεμη 

θέρη ρςημ 

Ομάδα Έογξσ 

1       

2       

3       

 

ΔπιπλΫξμ, ξ σπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα καθξοέρει ρςημ ΠοξρτξοΪ ςη διΪοθοχρη ςηπ 

ΟμΪδαπ Έογξσ με ποξρδιξοιρμϊ ςχμ οϊλχμ και αομξδιξςάςχμ ςχμ ρςελευόμ ςηπ. σγκεκοιμΫμα, 

για ςα μΫλη ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ θα ποΫπει, ςξσλΪυιρςξμ: 

 Nα δξθξϋμ βιξγοατικΪ, 

 Nα πεοιγοατεέ ξ οϊλξπ ςξσπ ρςξ ποξςειμϊμεμξ υάμα Διξέκηρηπ, 

 Nα δηλχθεέ ςξ πξρξρςϊ ρσμμεςξυάπ ςξσπ ρςξ Έογξ και ξι αμθοχπξμάμεπ πξσ θα 

ατιεοόρξσμ αμΪ ΥΪρη ςξσ Έογξσ, 

 Nα δηλχθεέ η ρυΫρη ςξσπ με ςξμ σπξφάτιξ ΑμΪδξυξ (ρςΫλευξπ απξκλειρςικάπ 

απαρυϊληρηπ, ενχςεοικϊπ ρσμεογΪςηπ). 

Απαιςξϋμεμα ποξρϊμςα πξσ θα ποΫπει μα διαθΫςξσμ ά μα ρσμδσΪζξσμ επαοκόπ ςα μΫλη ςηπ 

ΟμΪδαπ Έογξσ εέμαι ςα ενάπ: 

 Ύπαονη Παμεπιρςημιακξϋ ςέςλξσ ρπξσδόμ. Θα εκςιμηθεέ η ϋπαονη ρσματόμ με ςα 

αμςικεέμεμα μεςαπςσυιακόμ ςέςλχμ ρπξσδόμ. 

 Πεμςαεςάπ επαγγελμαςικά εμπειοέα ρε θΫμαςα ρυεςικΪ με ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ 

αμςικεέμεμξσ ςξσ παοϊμςξπ Ϋογξσ και ςχμ εογαριόμ πξσ θα αμαλΪβξσμ. 

 Ικαμϊςηςα ρςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ιδιαιςεοξςάςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ ςευμικΫπ & 

επιυειοηριακΫπ απαιςάρειπ ςξσ Έογξσ. 

 Δμπειοέα ρε ρυεδιαρμϊ, διαυεέοιρη και ρσμςξμιρμϊ ά σπξρςάοινη τξοΫχμ αμςέρςξιυξσ 

εμμξιξλξγικξϋ και μεθξδξλξγικξϋ πεοιευξμΫμξσ µε ςξ σπϊ αμΪθερη Ϋογξ, ρυεδέαρη, 

αμΪπςσνη & ανιξλϊγηρη Δπικξιμχμιακξϋ σλικξϋ, ρυεδιαρμϊ & εκςΫλερη εκδηλόρεχμ 

εμημΫοχρηπ – εσαιρθηςξπξέηρηπ - διΪδξρηπ, παοξυά σπηοεριόμ ςευμικάπ & 

επιρςημξμικάπ σπξρςάοινηπ, κ.λπ. 

 Πξλϋ καλά γμόρη ςηπ Αγγλικάπ ά / και Ϊλληπ εσοχπαψκάπ γλόρραπ. 

ΔΪμ ξ Τπεϋθσμξπ ά ςα μΫλη ςηπ ξμΪδαπ Ϋογξσ και ςηπ ξμΪδαπ ενειδικεσμΫμχμ ρσμεογαςόμ ςξσ 

σπξφητέξσ αμαδϊυξσ δεμ εέμαι μϊμιμα ρςελΫυη ςξσ ποξρτΫοξμςξπ, σπξβΪλλεςαι απϊ Ϋμαμ 

Ϋκαρςξ εν‟ ασςόμ, σπεϋθσμη δάλχρη ϊςι σπΪουει ρσμτχμέα ρσμεογαρέαπ για ϊλη ςημ 

ποξβλεπϊμεμη διΪοκεια ςξσ παοϊμςξπ Ϋογξσ και δΫυεςαι ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ.  
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ΑμςικαςΪρςαρη ςξσ Τπεσθϋμξσ, ά ςχμ μελόμ ςηπ ξμΪδαπ Ϋογξσ καςΪ ςημ διΪοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ 

μπξοεέ μα γέμει μϊμξ μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. ε πεοέπςχρη διατχμέαπ 

επΫουεςαι λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ο Τπεϋθσμξπ ςξσ Ϋογξσ δηλόμει ϊςι ρε πεοέπςχρη απξυόοηρηπ 

ςξσ απϊ ςημ εςαιοεέα ημ λϋρηπ ςηπ ρσμεογαρέαπ ςξσ ξτεέλει μα εμημεοόρει ςξμ AμΪδξυξ και ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά ςξσλΪυιρςξμ 45 ημΫοεπ ποιμ.  

ςξ διΪρςημα ασςϊ παοΫυει καμξμικΪ ςιπ σπηοερέεπ ςξσ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά δικαιξϋςαι μα 

ζηςάρει απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ ςημ αμςικαςΪρςαρη μΫλξσπ εμπλεκξμΫμξσ ρςημ εκςΫλερη ςξσ Έογξσ 

πξσ καςΪ ςημ βΪριμη και αιςιξλξγημΫμη κοέρη ςηπ, δεμ αμςαπξκοέμεςαι ρςιπ απαιςάρειπ ςξσ 

Έογξσ, ξ δε ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ πεοέπςχρη ασςά μα αμςαπξκοιθεέ ρςημ απαέςηρη ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, ρε εϋλξγξ υοξμικϊ διΪρςημα πξσ θα ρσμτχμηθεέ απϊ κξιμξϋ ϊςι απαιςεέςαι 

για ςημ ενεϋοερη αμςικαςαρςΪςη. 

Δπιρημαέμεςαι ϊςι ξι σπξφάτιξι πξσ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςα δικαιξλξγηςικΪ ςηπ εμ λϊγχ 

παοαγοΪτξσ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ, δε διαθΫςξσμ ςημ καςΪλληλη σπξδξµά και εμπειοέα, δε 

γέμξμςαι δεκςξέ ρςξ διαγχμιρμϊ και απξκλεέξμςαι απϊ ςη ρσμΫυεια ςηπ διαδικαρέαπ. 

 

4.2  Δικαιξλξγηςικά Καςακύοχρηπ 
 

ΜεςΪ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, καςΪ ςη παοΪγοατξ 6 ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ, ξ 

ποξρτΫοχμ ρςξμ ξπξέξ ποϊκειςαι μα γέμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμέαπ εέκξρι (20) ημεοόμ 

απϊ ςημ κξιμξπξέηρη ςηπ ρυεςικάπ Ϋγγοατηπ ειδξπξέηρηπ ρ‟ ασςϊμ, με βεβαέχρη παοαλαβάπ ά 

ρϋμτχμα με ςξ Ν. 2672/1998 (Υ.Δ.Κ. Α‟ 290/1998), ξτεέλει μα σπξβΪλλει, ρε ρτοαγιρμΫμξ 

τΪκελξ, ςα πιξ κΪςχ αμαλσςικΪ αματεοϊμεμα Ϋγγοατα και δικαιξλξγηςικΪ, ςα ξπξέα 

απξρτοαγέζξμςαι και ελΫγυξμςαι απϊ ςημ «Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ 

Ποξρτξοόμ», καςΪ ςημ ημεοξμημέα και όοα πξσ θα αματΫοεςαι ρςημ ποξαματεοθεέρα Ϋγγοατη 

ειδξπξέηρη, παοξσρέα ασςξϋ και ϊρχμ ρσμμεςεέυαμ και Ϋγιμαμ δεκςξέ ρςξ διαγχμιρμϊ ά ςχμ 

ενξσριξδξςημΫμχμ εκποξρόπχμ ςξσπ, ρςξσπ ξπξέξσπ επέρηπ αμακξιμόμεςαι εγγοΪτχπ η 

ποξαματεοθεέρα ημΫοα, όοα, υοϊμξπ και ςϊπξπ απξρτοΪγιρηπ ςξσ τακΫλξσ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ ποξρτΫοξμςα με ςημ πλΫξμ ρσμτΫοξσρα απϊ ξικξμξμικά Ϊπξφη ποξρτξοΪ. 

 

4.2.1 Οι Έλλημεπ Πξλίςεπ: 
 

1. Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ Ϋκδξρηπ ςξσ ςελεσςαέξσ ςοιμάμξσ ποιμ από ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ά, ελλεέφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ 

εγγοΪτξσ καθόπ και κΪθε Ϊλλξσ εγγοΪτξσ πξσ εκδέδεςαι απϊ ςημ αομϊδια δικαρςικά ά 

διξικηςικά αουά ςηπ υόοαπ καςαγχγάπ ά ποξΫλεσράπ ςξσ, απϊ ςξ ξπξέξ ποξκϋπςει ϊςι : 

α) Δεμ Ϋυει εκδξθεέ ρε βΪοξπ ςξσ αμεςΪκληςη καςαδικαρςικά απϊταρη πξσ ατξοΪ ρςα 

παοακΪςχ αδικάμαςα : 

- ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςά ξοέζεςαι ρςξ Ϊοθοξ 2 παοΪγοατξπ 1 

ςηπ κξιμάπ δοΪρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλέξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

- δχοξδξκία, ϊπχπ ασςά ξοέζεςαι αμςέρςξιυα ρςξ Ϊοθοξ 3 ςηπ ποΪνηπ ςξσ σμβξσλέξσ ςηπ 

26ηπ Μαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ Ϊοθοξ 3 παοΪγοατξπ 1 ςηπ 

κξιμάπ δοΪρηπ 98/742/ΚΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλέξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2). 

- απάςη, καςΪ ςημ Ϋμμξια ςξσ Ϊοθοξσ 1 ςηπ ϋμβαρηπ ρυεςικΪ με ςημ ποξρςαρέα ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςάςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 

48). 

- μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ, ϊπχπ ξοέζεςαι ρςξ Ϊοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγέαπ 91/308/ EOK ςξσ σμβξσλέξσ, ςηπ 10ηπ Ιξσμέξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξέηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςάμαςξπ για ςη μξμιμξπξέηρη ερϊδχμ απϊ 
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παοΪμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Οδηγέαπ η ξπξέα 

ςοξπξπξιάθηκε απϊ ςημ Οδηγέα 2001/97/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλέξσ και ςξσ 

σμβξσλέξσ, EE L 344 ςηπ 28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξέα εμρχμαςόθηκε με ςξ Ν. 2331/1995 

(Α΄ 173/1995 ) και ςοξπξπξιάθηκε με ςξ Ν. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

- σπεναίοερη, απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, φεσδξοκία, δχοξδξκία και δόλια 

υοεχκξπία, 

- αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξύ Κώδικα, ρυεςικΪ με ςημ Ϊρκηρη ςηπ επαγγελμαςικάπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  

β) Δεμ ςελεέ σπϊ πςόυεσρη, εκκαθΪοιρη, παϋρη εογαριόμ, αμαγκαρςικά διαυεέοιρη ά 

πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ, αμαρςξλά εογαριόμ ά ςελεέ ρε αμΪλξγη καςΪρςαρη πξσ 

ποξβλΫπεςαι απϊ ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ. 

γ) Δεμ Ϋυει κιμηθεέ ρε βΪοξπ ςξσ διαδικαρέα κάοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθΪοιρηπ, 

αμαγκαρςικάπ διαυεέοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ά ξπξιαδάπξςε Ϊλλη παοϊμξια 

διαδικαρέα ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ. 

δ) Δεμ Ϋυει καςαδικαρθεέ βΪρει δικαρςικάπ απϊταρηπ πξσ Ϋυει ιρυϋ δεδικαρμΫμξσ, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εκδϊθηκε η απϊταρη, και η ξπξέα διαπιρςόμει 

αδέκημα ρυεςικϊ με ςημ επαγγελμαςικά διαγχγά ςξσ.  

 

 

2. Πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια καςΪ πεοέπςχρη αουά ϊςι καςά ςημ 

ημεοξμημία ςηπ χπ άμχ ειδξπξίηρηπ: 

 Δέμαι αρταλιρςικΪ εμάμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοΫπ 

κξιμχμικάπ αρτΪλιρηπ ςϊρξ ςχμ ιδέχμ ςχμ εογξδξςόμ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ 

εμδευξμΫμχπ απαρυξλξϋμ  (κϋοιαπ και επικξσοικάπ), και, 

 Δέμαι τξοξλξγικΪ εμάμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικΫπ ςξσπ σπξυοεόρειπ. 

 

3. Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικεέξσ Δπιμεληςηοέξσ, με ςξ ξπξέξ θα πιρςξπξιεέςαι ατεμϊπ η εγγοατά 

ςξσπ ρ‟ ασςϊ και ςξ ειδικϊ επΪγγελμΪ ςξσπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ 

διαγχμιρμξύ, και ατεςέοξσ όςι ενακξλξσθξύμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι 

ςηπ επίδξρηπ ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ. 

 

ε πεοέπςχρη εγκαςΪρςαράπ ςξσπ ρςημ αλλξδαπά, ςα δικαιξλξγηςικΪ ςχμ παοαπΪμχ 

πεοιπςόρεχμ (2) και (3) εκδέδξμςαι με βΪρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερέα ςηπ υόοαπ πξσ εέμαι 

εγκαςερςημΫμξι, απϊ ςημ ξπξέα και εκδέδεςαι ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ.  

 

4.2.2 Οι αλλξδαπξί πξλίςεπ: 
 

1. Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ Ϋκδξρηπ ςξσ ςελεσςαέξσ ςοιμάμξσ ποιμ από ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ά, ελλεέφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ 

εγγοΪτξσ καθόπ και κΪθε Ϊλλξσ εγγοΪτξσ πξσ εκδέδεςαι απϊ ςημ αομϊδια δικαρςικά ά 

διξικηςικά αουά ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ, απϊ ςξ ξπξέξ ποξκϋπςει ϊςι : 

α) Δεμ Ϋυει εκδξθεέ ρε βΪοξπ ςξσ αμεςΪκληςη καςαδικαρςικά απϊταρη πξσ ατξοΪ ρςα 

παοακΪςχ αδικάμαςα: 

- ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςά ξοέζεςαι ρςξ Ϊοθοξ 2 παοΪγοατξπ 1 

ςηπ κξιμάπ δοΪρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλέξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

- δχοξδξκία, ϊπχπ ασςά ξοέζεςαι αμςέρςξιυα ρςξ Ϊοθοξ 3 ςηπ ποΪνηπ ςξσ σμβξσλέξσ ςηπ 

26ηπ Μαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ Ϊοθοξ 3 παοΪγοατξπ 1 ςηπ 

κξιμάπ δοΪρηπ 98/742/ΚΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλέξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2). 

- απάςη, καςΪ ςημ Ϋμμξια ςξσ Ϊοθοξσ 1 ςηπ ϋμβαρηπ ρυεςικΪ με ςημ ποξρςαρέα ςχμ 
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ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςάςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 

48). 

- μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ, ϊπχπ ξοέζεςαι ρςξ Ϊοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγέαπ 91/308/ EOK ςξσ σμβξσλέξσ, ςηπ 10ηπ Ιξσμέξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξέηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςάμαςξπ για ςη μξμιμξπξέηρη ερϊδχμ απϊ 

παοΪμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Οδηγέαπ η ξπξέα 

ςοξπξπξιάθηκε απϊ ςημ Οδηγέα 2001/97/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλέξσ και ςξσ 

σμβξσλέξσ, EE L 344 ςηπ 28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξέα εμρχμαςόθηκε με ςξ Ν. 2331/1995 

(Α΄ 173/1995) και ςοξπξπξιάθηκε με ςξ Ν. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

- σπεναίοερη, απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, φεσδξοκία, δχοξδξκία και δόλια 

υοεχκξπία, 

- αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξύ Κώδικα, ρυεςικΪ με ςημ Ϊρκηρη ςηπ επαγγελμαςικάπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  

β) Δεμ ςελεέ σπϊ πςόυεσρη, εκκαθΪοιρη, παϋρη εογαριόμ, αμαγκαρςικά διαυεέοιρη ά 

πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ, αμαρςξλά εογαριόμ ά ςελεέ ρε αμΪλξγη καςΪρςαρη πξσ 

ποξβλΫπεςαι απϊ ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ. 

γ) Δεμ Ϋυει κιμηθεέ ρε βΪοξπ ςξσ διαδικαρέα κάοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθΪοιρηπ, 

αμαγκαρςικάπ διαυεέοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ά ξπξιαδάπξςε Ϊλλη παοϊμξια 

διαδικαρέα ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ. 

δ) Δεμ Ϋυει καςαδικαρθεέ βΪρει δικαρςικάπ απϊταρηπ πξσ Ϋυει ιρυϋ δεδικαρμΫμξσ, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εκδϊθηκε η απϊταρη, και η ξπξέα διαπιρςόμει 

αδέκημα ρυεςικϊ με ςημ επαγγελμαςικά διαγχγά ςξσ. 

 

2. Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ αουάπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξέξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι άςαμ εγγεγοαμμΫμξι ρςα μηςοόα ςξσ ξικεέξσ Δπιμεληςηοέξσ ά ρε 

ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικΫπ ξογαμόρειπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ 

και ενακξλξσθξύμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ επίδξρη ςηπ χπ άμχ 

έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ. 

 

3. Πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουά ςξσ ξικεέξσ κοΪςξσπ μΫλξσπ ϊςι : 

 Δέμαι αρταλιρςικΪ εμάμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοΫπ 

κξιμχμικάπ αρτΪλιρηπ ςϊρξ ςχμ ιδέχμ ςχμ εογξδξςόμ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ 

εμδευξμΫμχπ απαρυξλξϋμ  (κϋοιαπ και επικξσοικάπ), ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςϊρξ 

ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ, ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ δικαέξσ, και, 

 Δέμαι τξοξλξγικΪ εμάμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικΫπ ςξσπ σπξυοεόρειπ, ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςΪνειπ ςϊρξ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαράπ ςξσ, ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ δικαέξσ. 

 

4.2.3 Σα μξμικά ποόρχπα αλλξδαπά ή ημεδαπά: 
 

1. Σα παοαπΪμχ δικαιξλξγηςικΪ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςχμ εδατέχμ 4.2.1 και 4.2.2 ςξσ 

παοϊμςξπ Ϊοθοξσ, αμςέρςξιυα.  

 

2. Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικάπ ά διξικηςικάπ αουάπ Ϋκδξρηπ ςξσ ςελεσςαέξσ ςοιμάμξσ, 

ποιμ από ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξέξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ κξιμά εκκαθΪοιρη ςξσ Ν. 2190/1920 (Υ.Δ.Κ. Α‟ 37/1920), 

ϊπχπ εκΪρςξςε ιρυϋει, ά Ϊλλεπ αμΪλξγεπ καςαρςΪρειπ (μϊμξ για αλλξδαπΪ μξμικΪ 

ποϊρχπα) και, επέρηπ, ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρέα Ϋκδξρηπ απϊταρηπ κξιμάπ ά ειδικάπ 

εκκαθΪοιρηπ ςχμ αμχςΫοχ μξμξθεςημΪςχμ ά σπϊ Ϊλλεπ αμΪλξγεπ καςαρςΪρειπ (μϊμξ για 

αλλξδαπΪ μξμικΪ ποϊρχπα). 
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3. Διδικϊςεοα, ςα αμχςΫοχ μξμικΪ ποϊρχπα ποΫπει μα ποξρκξμέζξσμ για ςξσπ διαυειοιρςΫπ, 

ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ εςαιοειόμ πεοιξοιρμΫμηπ εσθϋμηπ (Δ.Π.Δ.) και ςχμ ποξρχπικόμ 

εςαιοειόμ (Ο.Δ. και Δ.Δ.) και για ςξμ ποϊεδοξ και διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ για ςιπ αμόμσμεπ 

εςαιοεέεπ (Α.Δ.), απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ά Ϊλλξ ιρξδϋμαμξ Ϋγγοατξ αομϊδιαπ 

διξικηςικάπ ά δικαρςικάπ αουάπ ςηπ υόοαπ εγκαςΪρςαρηπ, απϊ ςξ ξπξέξ μα ποξκϋπςει ϊςι 

ςα αμχςΫοχ ποϊρχπα δεμ Ϋυξσμ καςαδικαρςεέ με αμεςΪκληςη δικαρςικά απϊταρη, για 

κΪπξιξ απϊ ςα αδικάμαςα ςξσ εδ. 1 ςχμ παο. 4.2.1. & 4.2.2. 

 

4. Δπέ ημεδαπόμ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ ςα ποξαματεοϊμεμα πιρςξπξιηςικΪ ςηπ εκκαθΪοιρηπ, 

εκδέδξμςαι ϊρξμ ατξοΪ ρςημ κξιμά εκκαθΪοιρη απϊ ςημ αομϊδια Τπηοερέα ςηπ 

Νξμαουιακάπ Ασςξδιξέκηρηπ, ρςξ μηςοόξ Αμχμϋμχμ Δςαιοειόμ ςηπ ξπξέαπ εέμαι 

εγγεγοαμμΫμη η ρσμμεςΫυξσρα ρςξ διαγχμιρμϊ A.E., ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςχμ 

Ϊοθοχμ 7α.1.ια ́ και 7β.12 ςξσ Ν. 1892/1990 (A‟ 101/1990). 

 

4.2.5 Οι ρσμεςαιοιρμξί αλλξδαπξί ή ημεδαπξί 
 

1. Σα παοαπΪμχ δικαιξλξγηςικΪ ςχμ πεοιπςόρεχμ 1,2,3,4 ςηπ παο. 4.2.2, ετϊρξμ ποϊκειςαι 

για ημεδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ και ςχμ πεοιπςόρεχμ 1,2,3 ςηπ παο. 4.2.3, ετϊρξμ 

ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ. 

 

2. Βεβαέχρη αομϊδιαπ αουάπ ϊςι ξ σμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεέ μϊμιμα. 

 

4.2.6 Οι Δμώρειπ /Κξιμξποανίεπ ξικξμξμικώμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά  
 

1. Σα παοαπΪμχ καςΪ πεοέπςχρη δικαιξλξγηςικΪ, για κάθε Αμάδξυξ πξσ ρσμμεςΫυει ρςημ 

Έμχρη / κξιμξποανέα. 

 

2. Ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ ρςξ ξπξέξ θα αματΫοεςαι η απξδξυά ςηπ ρϋρςαρηπ και ρσμμεςξυάπ 

ρςημ Έμχρη – ϋμποανη, ξ ςσυϊμ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςάπ και ξ αμαπληοχςάπ ςξσ. Με 

ςξ έδιξ Ϋγγοατξ θα δηλόμεςαι ϊςι ρε κΪθε πεοέπςχρη ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ – ϋμποανηπ θα 

εέμαι αλληλεγγϋχπ και ειπ ξλϊκληοχμ σπεϋθσμα Ϋμαμςι ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ για ςημ 

εκςΫλερη ςξσ αμςικειμΫμξσ ςηπ ϋμβαρηπ.  

 

ε πεοέπςχρη πξσ, εναιςέαπ αμικαμϊςηςαπ για ξπξιξδάπξςε λϊγξ ά αμχςΫοαπ βέαπ, µΫλξπ ςηπ 

Έμχρηπ δεμ μπξοεέ μα αμςαπξκοιθεέ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ Έμχρηπ καςΪ ςξμ υοϊμξ ανιξλϊγηρηπ 

ςχμ ποξρτξοόμ, ςα σπϊλξιπα µΫλη ρσμευέζξσμ μα Ϋυξσμ ςημ εσθϋμη ξλϊκληοηπ ςηπ κξιμάπ 

ποξρτξοΪπ µε ςημ έδια ςιµά.  

 

ΔΪμ η παοαπΪμχ αμικαμϊςηςα ποξκϋφει καςΪ ςξ υοϊμξ εκςΫλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςα σπϊλξιπα 

µΫλη ρσμευέζξσμ μα Ϋυξσμ ςημ εσθϋμη ςηπ ξλξκλάοχρηπ ασςάπ µε ςημ έδια ςιµά και ςξσπ έδιξσπ 

ϊοξσπ. 

 

Σα σπϊλξιπα µΫλη ςηπ Έμχρηπ και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ μπξοξϋμ μα ποξςεέμξσμ αμςικαςΪρςαρη. 

 

4.3 Δναιοέρειπ 
 

Αμ ρε κΪπξια υόοα δεμ εκδέδξμςαι ςα παοαπΪμχ πιρςξπξιηςικΪ ά Ϋγγοατα, ά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ 

ςιπ παοαπΪμχ πεοιπςόρειπ, ποΫπει επέ πξιμά απξκλειρμξϋ μα αμςικαςαρςαθξϋμ απϊ Ϋμξοκη 
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βεβαέχρη ςξσ εμδιατεοξμΫμξσ, ποξπ σπξβξλά ςξσ δικαιξλξγηςικξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςξσ 

Ϊοθοξσ 6 Π.Δ. 118/07.  ΔΪμ ρςη υόοα ασςά δεμ ποξβλΫπεςαι ξϋςε Ϋμξοκη βεβαέχρη δϋμαςαι μα 

αμςικαςαρςαθεέ με σπεϋθσμη δάλχρη η ξπξέα γέμεςαι εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικάπ ά διξικηςικάπ 

αουάπ ά ρσμβξλαιξγοΪτξσ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξέα εέμαι εγκαςερςημΫμξπ ξ ΑμΪδξυξπ. Όπξσ 

απαιςεέςαι Τπεϋθσμη Δάλχρη, μξεέςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Τπεϋθσμη Δάλχρη ρϋμτχμα με ςξμ 

Ν. 1599/86 ςξσ μξμέμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ά Τπεϋθσμη Δάλχρη ςξσ τσρικξϋ 

ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κεέμεμξ αμΪλξγηπ απξδεικςικάπ ανέαπ ςξ ξπξέξ θα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ επέρημη μεςΪτοαρη ςξσ ρςα ΔλλημικΪ καςΪ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ϊοθοξ 454 ςξσ 

Κ.Πξλ.Δικ και ςξσ Κόδικα πεοέ Δικηγϊοχμ.  

 

ςημ καςΪ ςα Ϊμχ Ϋμξοκη βεβαέχρη ά σπεϋθσμη δάλχρη θα δηλόμεςαι ϊςι ρςη ρσγκεκοιμΫμη 

υόοα δεμ εκδέδξμςαι ςα ρσγκεκοιμΫμα Ϋγγοατα και ϊςι δε ρσμςοΫυξσμ ρςξ ρσγκεκοιμΫμξ ποϊρχπξ 

ξι αμχςΫοχ μξμικΫπ καςαρςΪρειπ, εμό θα σπξβΪλλξμςαι σπξυοεχςικΪ εμςϊπ ςξσ «ΥακΫλξσ 

Δικαιξλξγηςικόμ Καςακϋοχρηπ». 

 

5. ΠΡΟΥΟΡΔ 
 

5.1 Ποξθερμία Τπξβξλήπ  
 

5.1.1   Οι ποξρτξοέπ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι ρςημ Τπηοερία μαπ (ρςη Διεϋθσμρη 

Οικξμξμικξϋ - Σμάμα Ποξμηθειόμ και Διαυεέοιρηπ Τλικξϋ, Καθ. Ρχρρέδη 11, ΣΚ 54 008 

Θερραλξμέκη) με ξπξιξδήπξςε ςοόπξ και μα παοαλαμβΪμξμςαι με απϊδεινη, με ςημ 

απαοαέςηςη, ϊμχπ, ποξωπϊθερη ϊςι ασςΫπ θα πεοιΫουξμςαι, μέυοι και ςημ ημέοα 

διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ, δηλαδή μέυοι και ςημ 21-08-2014, ημέοα Πέμπςη και 

ώοα 10:00 π.μ. 

 

5.1.2 Απξδεκςέπ εέμαι ξι ποξρτξοΫπ πξσ Ϋυξσμ τθΪρει Ϋγκαιοα ρςημ ποξαματεοθεέρα 

Τπηοερέα μΫυοι ςημ ημεοξμημέα και όοα λάνηπ σπξβξλάπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Η ημεοξμημέα ασςά απξδεικμϋεςαι μϊμξ απϊ ςξ Ποχςϊκξλλξ ςξσ Σμάμαςξπ 

Γοαμμαςειακάπ Τπξρςάοινηπ & Παοξυάπ Πληοξτξοιόμ, ςηπ Διεϋθσμρηπ Διξέκηρηπ ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ. 

 

5.1.3 ΠοξρτξοΫπ πξσ θα καςαςεθξϋμ μεςΪ ςημ παοαπΪμχ ημεοξμημέα και όοα, θεχοξϋμςαι 

εκποϊθερμεπ, δεμ ανιξλξγξϋμςαι, απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ και επιρςοΫτξμςαι. Η 

ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπόφη. Δπιρημαίμεςαι όςι δε 

θα παοαλητθξύμ τάκελξι ή άλλα έγγοατα από ξπξιξδήπξςε ςαυσδοξμικό 

καςάρςημα, ακόμα και αμ η Αμαθέςξσρα Αουή έυει ειδξπξιηθεί εγκαίοχπ. 

 
5.1.4 ΜεςΪ ςημ καςΪθερη ςηπ ποξρτξοΪπ δε γέμεςαι απξδεκςά, αλλΪ απξοοέπςεςαι χπ 

απαοΪδεκςη κΪθε σπξβξλά ρσμπληοχμαςικόμ ά διεσκοιμιρςικόμ ρςξιυεέχμ, εκςϊπ 

εκεέμχμ πξσ ςσυϊμ θα ζηςηθξϋμ απϊ ςημ Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και 

Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ. Η Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ & Ανιξλϊγηρηπ 

Ποξρτξοόμ δϋμαςαι, χρςϊρξ, μα καλΫρει ςξσπ σπξφητέξσπ μα διεσκοιμέρξσμ ςα 

σπξβληθΫμςα Ϋγγοατα και πιρςξπξιηςικΪ. Δπιρημαίμεςαι όςι η διεσκοίμιρη επιςοέπεςαι 

μόμξ για ςα μξμίμχπ σπξβληθέμςα ρςξιυεία, ατξύ δεμ επιςοέπεςαι η εκ ςχμ σρςέοχμ 

ποξρκόμιρη δικαιξλξγηςικώμ. 

 
5.1.5 Η Τπηοερέα πξσ διενΪγει ςξ Διαγχμιρμϊ δε τΫοει εσθϋμη για ςσυϊμ ελλεέφειπ ςξσ 

πεοιευξμΫμξσ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρςΫλλξμςαι ςαυσδοξμικΪ, ξϋςε για καθσρςεοάρειπ 

ρςημ Ϊτινά ςξσπ. 
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5.1.6 ΔμαλλακςικΫπ ποξρτξοΫπ ά αμςιποξρτξοΫπ δε γέμξμςαι δεκςΫπ.  

 
5.1.7 ΚαςΪ ςημ απξρτοΪγιρη ςχμ ποξρτξοόμ, επιςοΫπεςαι μα παοέρςαμςαι ϊλξι ϊρξι Ϋυξσμ 

σπξβΪλει ποξρτξοΪ, ασςξποξρόπχπ ά δια ςξσ μξμέμξσ εκποξρόπξσ ςξσπ ά με μϊμιμα 

ενξσριξδξςημΫμξ ποϊρχπξ.  

 

5.2 ύμςανη Ποξρτξοώμ 
 

5.2.1 Οι ποξρτξοΫπ σπξβΪλλξμςαι ρςημ Δλλημικά Γλόρρα ά ρε ξπξιαδάπξςε Ϊλλη γλόρρα ςηπ 

Δσοχπαψκάπ Έμχρηπ ρσμξδεσϊμεμεπ απϊ επέρημη μεςΪτοαρη ρςημ Δλλημικά Γλόρρα. ε 

πεοέπςχρη διατχμέαπ σπεοιρυϋει η επέρημη μεςΪτοαρη ρςημ Δλλημικά Γλόρρα. 

ΠιρςξπξιηςικΪ αλλξδαπόμ αουόμ γέμξμςαι δεκςΪ, ετϊρξμ ρσμξδεϋξμςαι απϊ επέρημη 

μεςΪτοαρη ρςημ Δλλημικά Γλόρρα. Όλα ςα Ϋγγοατα ςχμ ποξρτξοόμ θα ποΫπει μα 

Ϋυξσμ ρσμςαυθεέ ά μα Ϋυξσμ επέρημα μεςατοαρθεέ ρςημ Δλλημικά Γλόρρα επέ πξιμά 

απξκλειρμξϋ.  

 

5.2.2 Οι ποξρτξοΫπ ποΫπει μα εέμαι δακςσλξγοατημΫμεπ, αοιθμημΫμεπ αμΪ ρελέδα (η αοέθμηρη 

μπξοεέ μα εέμαι διατξοεςικά για κΪθε σπξτΪκελξ) και δεμ ποΫπει μα τΫοξσμ παοΪςσπεπ 

διξοθόρειπ (ρβηρέμαςα, διαγοατΫπ, ποξρθάκεπ, κλπ.). Αμ σπΪουξσμ διξοθόρειπ, 

ποξρθάκεπ κ.λπ. θα ποΫπει μα εέμαι με ςα έδια ρςξιυεέα εκςσπχςικάπ μηυαμάπ και 

μξμξγοαμμΫμεπ απϊ ςξ διαγχμιζϊμεμξ, η δε αομϊδια Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ 

και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, καςΪ ςξμ Ϋλεγυξ θα μξμξγοΪφει ςιπ διξοθόρειπ, κλπ. και 

γεμικΪ θα επιβεβαιόμει ϊςι Ϋγιμαμ ποιμ απϊ ςημ απξρτοΪγιρη ςηπ ποξρτξοΪπ.  

 

5.3 Ιρυύπ Ποξρτξοώμ 
 

 

5.3.1 Οι ποξρτξοΫπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςΫυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ για εκαςϊμ 

εέκξρι (120) ημεοξλξγιακΫπ ημΫοεπ απϊ ςημ επξμΫμη ςηπ καςαληκςικάπ ημεοξμημέαπ 

σπξβξλάπ ποξρτξοόμ. ΠοξρτξοΫπ πξσ αματΫοξσμ υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςχμ εκαςϊ 

εέκξρι (120) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απξοοέπςξμςαι χπ απαοΪδεκςεπ.  

 

5.3.2 ΔΪμ ποξκϋφει θΫμα παοΪςαρηπ ςηπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ η ΑμαθΫςξσρα Αουά 

απεσθϋμει Ϋγγοατξ εοόςημα ποξπ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ δΫκα (10) εογΪριμεπ ημΫοεπ 

ποιμ ςη λάνη ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ, αμ απξδΫυξμςαι ςημ παοΪςαρη για ρσγκεκοιμΫμξ 

υοξμικϊ διΪρςημα. Οι διαγχμιζϊμεμξι ξτεέλξσμ μα απαμςάρξσμ μΫρα ρε πΫμςε (5) 

εογΪριμεπ ημΫοεπ. 

 

5.3.3 Η αμακξέμχρη επιλξγάπ Αμαδϊυξσ μπξοεέ μα γέμει και μεςΪ ςη λάνη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοΪπ, δερμεϋει ϊμχπ ςξ διαγχμιζϊμεμξ μϊμξ ετϊρξμ ασςϊπ ςξ απξδευθεέ. ε 

πεοέπςχρη Ϊομηρηπ ςξσ επιλευθΫμςξπ, η αμΪθερη γέμεςαι ρςξ δεϋςεοξ καςΪ ρειοΪ 

επιλξγάπ με ςημ αμΫρχπ καλϋςεοη ςιμά / ποξρτξοΪ.  

 

5.4 Ποξϋπξλξγιρμόπ – Αμξιβή ςξσ Αμαδόυξσ 
 

5.4.1 Η ρσμξλικά ποξωπξλξγιρθεέρα δαπΪμη πξσ αμςιρςξιυεέ ρςξ αμςικεέμεμξ ςξσ παοϊμςξπ 

διαγχμιρμξϋ, αμΫουεςαι κας αμόςαςξ ϊοιξ ρςξ πξρϊ ςχμ ραοάμςα δύξ υιλιάδχμ εκαςόμ 

ενήμςα δύξ εσοώ και ενήμςα λεπςώμ (€ 42.162,60) πλΫξμ Υ.Π.Α. ά πεμήμςα μία 
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υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ ενήμςα εσοώ (€ 51.860,00). 

 

5.4.2 Για ςημ καςαμξμά ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ, μεςανϋ ςχμ διατϊοχμ καςηγξοιόμ ςχμ 

ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ θα ςηοηθξϋμ ςα ϊοια – ρϋμξλα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξμ 

αμςέρςξιυξ πέμακα 1 ςξσ ΜΫοξσπ Β‟. 

 

5.4.3 Σξ υοξμικϊ διΪρςημα παοξυάπ σπηοεριόμ ατξοΪ ςξ διΪρςημα απϊ ςημ ημεοξμημέα 

σπξγοατάπ ςηπ ϋμβαρηπ με ςξμ ΑμΪδξυξ μΫυοι ςη λάνη ςξσ Έογξσ.  

 

5.5 Σοόπξπ Τπξβξλήπ Ποξρτξοώμ 
 

5.5.1 Οι ποξρτξοΫπ ποΫπει μα σπξβληθξϋμ ρε δύξ (2) αμςίςσπα (1 ποχςϊςσπξ και 1 

αμςέγοατξ) πξσ θα ςεθξϋμ μΫρα ρςξμ έδιξ ρτοαγιρμΫμξ τΪκελξ ποξρτξοΪπ. ε Ϋμα απϊ 

ςα δϋξ ασςΪ αμςέςσπα και ρε κΪθε ρελέδα ασςξϋ, θα γοΪτεςαι η λΫνη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ», και 

ασςϊ θα εέμαι ςξ επικοαςΫρςεοξ ςχμ Ϊλλχμ αμςιςϋπχμ ρε πεοέπςχρη διατξοΪπ μεςανϋ 

ςξσπ. Κάθε ρελίδα ςξσ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ θα ποέπει μα είμαι μξμξγοαμμέμη.  

 

5.5.2 Οι τΪκελξι με ςα αμςέςσπα ςχμ ποξρτξοόμ ποΫπει απαοαέςηςα μα τΫοξσμ ςημ επχμσμέα 

και ςη διεϋθσμρη, ςηλΫτχμξ και αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπέαπ (ταν) ςξσ διαγχμιζξμΫμξσ, 

καθόπ επέρηπ και ςιπ εμδεένειπ:  

 

Ποξρτξοά 

Διακάοσνη Αο. 14/2014 

 

«Ποϊυειοξπ Διαγχμιρμϊπ επιλξγάπ αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα 

(σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) 

για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ 

«Development of Border Infrastructure between Greece 

and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» 

πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ 

Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ 

«ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  

Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ - Σμάμα Ποξμηθειόμ και Διαυεέοιρηπ Τλικξϋ 

 

Ημεοξμημέα Διαγχμιρμξϋ: 21 Ασγξύρςξσ 2014 

ςξιυεέα απξρςξλΫα (ποξρτΫοξμςξπ) : …………… 

Δπχμσμέα …………………. 

Διεϋθσμρη ……………………. 

Αοιθμϊπ ςηλετόμξσ ……………. 

Αοιθμϊπ ςηλεξμξιξςσπέαπ (ταν) …………….. 

Ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεέξ ………………………… 

 

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»  

 

Δεμ ποΫπει μα υοηριμξπξιηθξϋμ ασςξκϊλληςξι τΪκελξι, πξσ εέμαι δσμαςϊμ μα 

απξρτοαγιρςξϋμ και μα επιρτοαγιρςξϋμ, υχοέπ μα ατάρξσμ έυμη. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξι τΪκελξι 

μα εέμαι ρτοαγιρμΫμξι με κξλληςικά ςαιμέα. 
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5.5.3 Ο κσοέχπ τΪκελξπ κΪθε ποξρτξοΪπ πεοιλαμβΪμει και εμπεοιΫυει ςξσπ ακϊλξσθξσπ ςοειπ (3) 

επέ μΫοξσπ ΤπϊτακΫλξσπ, αμενάοςηςξσπ, κλειρςξύπ και ρτοαγιρμέμξσπ με ςη ρτοαγίδα 

ςξσ σπξφητίξσ και κξλληςική ςαιμία, χπ ενάπ: 

 ΤπξτΪκελξπ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» πξσ πεοιΫυει ςα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ, 

ϊπχπ ασςΪ πεοιγοΪτξμςαι αμαλσςικΪ ρςημ παοΪγοατξ 4 ςξσ ΜΫοξσπ Β‟ ςηπ 

παοξϋραπ Διακάοσνηπ, ρςξμ ξπξέξ εμπεοιΫυξμςαι δσξ επιμΫοξσπ ΤπξτΪκελξι: Ϋμαπ 

(1) πξσ τΫοει ςημ Ϋμδεινη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και Ϋμαπ (1) πξσ τΫοει ςημ Ϋμδεινη  

«ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ». Διεσκοιμέζεςαι ϊςι ξι εμ λϊγχ δϋξ (2) ΤπξτΪκελξι πεοιλαμβΪμξμςαι 

ρςξμ σπξτΪκελξ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ».  

 ΤπξτΪκελξπ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» πξσ πεοιΫυει ςημ ςευμικά ποξρτξοΪ 

σπξγεγοαμμΫμη απϊ ςξ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ρςξμ ξπξέξ εμπεοιΫυξμςαι δσξ επιμΫοξσπ 

ΤπξτΪκελξι: Ϋμαπ (1) πξσ τΫοει ςημ Ϋμδεινη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και Ϋμαπ (1) πξσ τΫοει 

ςημ Ϋμδεινη  «ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ». Διεσκοιμέζεςαι ϊςι ξι εμ λϊγχ δϋξ (2) ΤπξτΪκελξι 

πεοιλαμβΪμξμςαι ρςξμ σπξτΪκελξ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ».  

 ΤπξτΪκελξπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» πξσ πεοιΫυει ςημ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

και ρςξμ ξπξέξ εμπεοιΫυξμςαι δσξ επιμΫοξσπ ΤπξτΪκελξι: Ϋμαπ (1) πξσ τΫοει ςημ 

Ϋμδεινη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και Ϋμαπ (1) πξσ τΫοει ςημ Ϋμδεινη «ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ». Σα 

πεοιευϊμεμα ςηπ ξικξμξμικάπ ποξρτξοΪπ πεοιγοΪτξμςαι αμαλσςικΪ ρςξ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α‟ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ.  

 
 

Και ξι ςοειπ επιμέοξσπ σπξτάκελξι (1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ, 2. ΣΔΦΝΙΚΗ  
ΠΡΟΥΟΡΑ, 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ) πέοαμ ςχμ παοαπάμχ εμδείνεχμ θα ποέπει μα 
τέοξσμ και ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ. 

 

5.5.4 Για εσυεοΫρςεοη αμαζάςηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυάπ, η ποξρτξοΪ θα ποΫπει μα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ εσοεςάοιξ, ρςξ ξπξέξ θα αμαγοΪτεςαι ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ κΪθε 

εγγοΪτξσ, με ςημ αμςέρςξιυη αοέθμηρη πξσ τΫοει καςΪ ςα αμχςΫοχ (π.υ., σπεϋθσμη 

δάλχρη: τϋλλα 1-4, Κ.Ο.).  

 

5.5.5 Ο ΤπξτΪκελξπ πξσ πεοιΫυει ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά είμαι απαοαίςηςα και επί πξιμή 

απξκλειρμξύ ρτοαγιρμέμξπ, δηλαδά κλειρμΫμξπ με κξλληςικά ςαιμέα και ςοϊπξ πξσ δεμ 

μπξοεέ μα αμξιυθεέ υχοέπ μα καςαρςεέ ςξϋςξ αμςιληπςϊ. 

 

5.5.6 Όλξι ξι επιμΫοξσπ σπξτΪκελξι θα τΫοξσμ και ςιπ εμδεένειπ ςξσ κσοέχπ τακΫλξσ.  

 

5.5.7 Οι ποξρτξοΫπ ποΫπει μα ρσμςαυθξϋμ με ςξμ ςοϊπξ, ςημ ςΪνη, ςημ αοέθμηρη και ςα 

υαοακςηοιρςικΪ πξσ καθξοέζξμςαι ρςημ Ποξκάοσνη και μα τΫοξσμ ςημ σπξγοατά ςξσ 

ΠοξρτΫοξμςα ά ςξσ Δκποξρόπξσ ςξσ. Δεμ επιςοέπεςαι η ςοξπξπξίηρη ςηπ δξμήπ ςξσ 

πίμακα ςηπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. 

 

5.5.8 Ο σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ, ετόρξμ δεμ έυει αρκήρει, εμποξθέρμχπ, έμρςαρη καςά ςηπ 

ποξκήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξύ, ή έυει απξοοιτθεί η αμχςέοχ έμρςαρη, θεχοείςαι όςι 

απξδέυεςαι πλήοχπ και αμεπιτσλάκςχπ όλξσπ ςξσπ όοξσπ ςηπ ποξκήοσνηπ και δε 

δύμαςαι με ςημ ποξρτξοά ςξσ ή ξιαμδήπξςε άλλξ ςοόπξ, μα απξκοξύρει, εσθέχπ ή 

εμμέρχπ, ςξσπ όοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. Η άρκηρη εμρςάρεχπ καςά ςηπ Διακηούνεχπ 

δεμ κχλύει ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμό. 

 

5.5.9 Πεοιπςόρειπ ποξρτξοόμ πξσ παοξσριΪζξσμ επιτσλΪνειπ ά ςοξπξπξιάρειπ ρε 

ξπξιξμδάπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ απξοοέπςξμςαι. 
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5.6 Πεοιευόμεμα Υακέλξσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ»  
 

Ο ΥΪκελξπ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» πεοιλαμβΪμει ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοΪγοατξ 4.1 

ςξσ ΜΫοξσπ Β‟ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ «ΔικαιξλξγηςικΪ ρσμμεςξυάπ».  

 

5.7 Πεοιευόμεμα Υακέλξσ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»  
 

5.7.1. Ο τΪκελξπ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» θα πεοιΫυει ςα υαοακςηοιρςικΪ και ςα ρςξιυεέα εκεέμα 

πξσ διαρταλέζξσμ ςημ πξιϊςηςα ςχμ εογαριόμ και απξδεικμϋξσμ ςημ ςευμικά ικαμϊςηςα 

ςξσ σπξφητέξσ. 

 

5.7.2. Ο τΪκελξπ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» διαιοεέςαι ρςιπ ενάπ εμϊςηςεπ ςα πεοιευϊμεμα ςχμ 

ξπξέχμ πεοιγοΪτξμςαι ρςη ρσμΫυεια:  

 Ποϊςαρη μεθξδξλξγέαπ - ΠοξρΫγγιρηπ ςξσ Έογξσ.  

 ΟογΪμχρη - Διξέκηρη ςξσ Ϋογξσ. 

 

5.7.3. Η Δμϊςηςα «Ποόςαρη Μεθξδξλξγίαπ – Ποξρέγγιρηπ ςξσ Έογξσ» πεοιΫυει αμαλσςικά 

πεοιγοατά ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξέξ ξ σπξφάτιξπ αμΪδξυξπ ρκξπεϋει μα ποξρεγγέρει ςξ 

Ϋογξ. 

Η ποϊςαρη αματΫοεςαι αμαλσςικΪ ρςα παοακΪςχ: 

A. Δμδεικςικόπ Ποξρδιξοιρμόπ Δπικξιμχμιακήπ ςοαςηγικήπ ςξσ Έογξσ: 

Οι σπξφάτιξι σπξβΪλλξσμ εμδεικςικά ποϊςαρη πξσ πεοιλαμβΪμει ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ 

Δπικξιμχμιακάπ ςοαςηγικάπ ςξσ Έογξσ μΫυοι ςη λάνη ςηπ σλξπξέηράπ ςξσ. 

Β. Δμδεικςική Ποόςαρη & ενειδίκεσρη ςξσ ςοόπξσ σλξπξίηρηπ ςξσ Έογξσ: 

Mε βΪρη ςα παοαπΪμχ, ξι σπξφάτιξι σπξβΪλλξσμ ποξςειμϊμεμη μεθξδξλξγικά 

ποξρΫγγιρη - υεδέξσ ΔοΪρηπ και σλξπξέηρηπ ςξσ Ϋογξσ, με πξρξρςιαέα καςαμξμά ςχμ 

εμεογειόμ, καθόπ επέρηπ και υοξμικά καςαμξμά.  

 

5.7.4. Η Δμϊςηςα «Οογάμχρη – Διξίκηρη ςξσ Έογξσ» πεοιλαμβΪμει: 

Αμαλσςικά πεοιγοατά ςηπ δξμάπ και ξογΪμχρηπ ςηπ ξμΪδαπ ςχμ ρςελευόμ πξσ θα 

εμπλακξϋμ ρςξ Ϋογξ. σμπληοχμΫμξ ςξμ Πέμακα πξσ ακϊλξσθξι, και ρςξμ ξπξέξ θα 

δέμξμςαι αμαλσςικΪ ρςξιυειΪ απαρυϊληρηπ καθεμϊπ απϊ ςα ποξςειμϊμεμα ρςελΫυη ςηπ 

ΟμΪδαπ Έογξσ και ενειδικεσμΫμχμ ρσμεογαςόμ / ρσμβξϋλχμ. ςξμ εμ λϊγχ Πέμακα θα 

ποΫπει μα γέμεςαι ρατάπ η ξμΪδα ρςελευόμ πξσ θα απαρυξληθεέ για ςημ παοαγχγά ςχμ 

επέ μΫοξσπ παοαδξςΫχμ αμςικειμΫμχμ ά πακΫςχμ εογαριόμ ςξσ Ϋογξσ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ 

θα άςαμ ρκϊπιμη η παοξσρέαρη διακοιςόμ πιμΪκχμ για επέ μΫοξσπ παοαδξςΫα ά πακΫςα 

εογαριόμ πξσ ξ σπξφάτιξπ αμΪδξυξπ κοέμει αμαγκαέα: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ
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Πίμακαπ 4: ΑμαλσςικΪ ςξιυεέα και ϋρςαρη ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ 

Α/Α ΣΔΛΔΦΟ ΘΔΗ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

    

    

ϊπξσ: 

 ςη ρςάλη "ςΫλευξπ" ρσμπληοόμεςαι ςξ ξμξμαςεπόμσμξ καθεμϊπ ποξςειμϊμεμξσ 

ρςελΫυξσπ ςηπ ξμΪδαπ Ϋογξσ.  

 ςη ρςάλη "ΘΫρη ρςημ ΟμΪδα" ρσμπληοόμεςαι ξ οϊλξπ ςξσ ρςελΫυξσπ, ρϋμτχμα με ςημ 

ποξςειμϊμεμη ξογΪμχρη ςηπ ΟμΪδαπ.  

 ςη ρςάλη “Καθάκξμςα” αματΫοξμςαι ξι εογαρέεπ πξσ ποϊκειςαι μα αμαλΪβει κΪθε 

ρςΫλευξπ ςηπ ξμΪδαπ Ϋογξσ και ςηπ ξμΪδαπ ρσμβξϋλχμ κας ́ αμςιρςξιυέα με ςημ ποϊςαρη 

ποξρΫγγιρηπ ςξσ θΫμαςξπ. 

5.7.5. Σξμέζεςαι ϊςι ρςα πεοιευϊμεμα ςξσ τακΫλξσ ςηπ ςευμικάπ ποξρτξοΪπ ρε καμέα 

πεοέπςχρη δεμ ποΫπει μα εμταμέζξμςαι ςιμΫπ. Σσυϊμ εμτΪμιρη ςιμόμ επιτΫοει απξκλειρμϊ 

ςηπ ποξρτξοΪπ. 

5.7.6. ΓεμικΪ, ξ τΪκελξπ «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» ποΫπει μα πεοιΫυει ξπξιξδάπξςε επιπλΫξμ 

ρςξιυεέξ ςεκμηοιόμει πληοΫρςεοα ςημ ποξρτξοΪ ςξσ σπξφάτιξσ αμαδϊυξσ και απαμςΪ ρςιπ 

επιμΫοξσπ απαιςάρειπ πξσ ςέθεμςαι ρςημ παοξϋρα Ποξκάοσνη, αλλΪ και ρςα αμςέρςξιυα 

κοιςάοια ανιξλϊγηρηπ. 

 

5.8 Πεοιευόμεμα Υακέλξσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»  
 

5.8.1 Ο τΪκελξπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» ςξμ ξπξέξ θα σπξβΪλει ξ Τπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ  

ποΫπει μα τΫοει ςιπ εμδεένειπ ςξσ κσοέχπ τακΫλξσ. Τπξβξλά ςηπ ξικξμξμικάπ ποξρτξοΪπ 

καςΪ ξπξιξμδάπξςε Ϊλλξ ςοϊπξ ρσμεπΪγεςαι ςημ απϊοοιφά ςηπ. 

 

5.8.2 Ο ΥΪκελξπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» θα πεοιλαμβΪμει ρσμπληοχμΫμξ και 

σπξγεγοαμμΫμξ ςξμ παοακΪςχ Πέμακα 2 Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ και η ςελικά ςιμά για 

ςξ ρϋμξλξ ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ Ϋογξσ μεςΪ απϊ πιθαμΫπ εκπςόρειπ.  

 

5.8.3 Η ρσμξλικά ξικξμξμικά ποξρτξοΪ ςξσ σπξφητέξσ Αμαδϊυξσ για καθΫμα απϊ ςα 

επιμΫοξσπ παοαδξςΫα ςξσ Έογξσ δεμ μπξοεέ, επέ πξιμά απξκλειρμξϋ, μα εέμαι 

μεγαλϋςεοη απϊ ςημ αμςέρςξιυη ποξωπξλξγιρθεέρα δαπΪμη κΪθε παοαδξςΫξσ. 

 

5.8.4 Οι ςιμΫπ ςχμ Ποξρτξοόμ πξσ ατξοξϋμ ρε ξπξιαδάπξςε ποξρτεοϊμεμη σπηοερέα θα 

εκτοΪζξμςαι ρε εσοό. ςιπ ςιμΫπ θα πεοιλαμβΪμξμςαι ξι ςσυϊμ σπΫο ςοέςχμ κοαςάρειπ, 

χπ και κΪθε Ϊλλη επιβΪοσμρη, εκςϊπ απϊ ςξμ ΥΠΑ. 

 

5.8.5 ε ιδιαέςεοη ρςάλη ςχμ χπ Ϊμχ ςιμόμ, ξ σπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ θα καθξοέζει ςξ πξρϊ με 

ςξ ξπξέξ θα επιβαοϋμει αθοξιρςικΪ ςιπ ςιμΫπ ασςΫπ με ςξ ΥΠΑ. ε πεοέπςχρη πξσ 

αματΫοεςαι ερταλμΫμξπ ΥΠΑ ασςϊπ θα διξοθόμεςαι απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπά. 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ
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5.8.6 Όλεπ ξι ςιμΫπ θα ποΫπει μα ρςοξγγσλξπξιξϋμςαι ρε δϋξ δεκαδικΪ φητέα (εέςε ποξπ ςα 

Ϊμχ εΪμ ςξ ςοέςξ δεκαδικϊ φητέξ εέμαι έρξ η μεγαλϋςεοξ ςξσ πΫμςε, εέςε ποξπ ςα κΪςχ 

εΪμ εέμαι μικοϊςεοξ ςξσ πΫμςε). ε αμςέθεςη πεοέπςχρη η ρςοξγγσλξπξέηρη θα γέμεςαι 

απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπά. 

 

5.8.7 ε πεοέπςχρη πξσ ξ σπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ κΪμει Ϋκπςχρη, ξι ςιμΫπ πξσ θα αματΫοξμςαι 

ρςξσπ Πέμακεπ Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ για κΪθε ποξρτεοϊμεμξ εέδξπ θα εέμαι ξι ςελικΫπ 

ςιμΫπ μεςΪ ςημ Ϋκπςχρη 

 

5.8.8 Η ςιμά υχοέπ ΥΠΑ θα λαμβΪμεςαι για ςη ρϋγκοιρη ςχμ ποξρτξοόμ. 

 

5.8.9 ΠοξρτξοΪ πξσ δε δέδει ςιμά ρε εσοό ά δέδει ςιμά ρε ρσμΪλλαγμα ά με οάςοα 

ρσμαλλΪγμαςξπ απξοοέπςεςαι χπ απαοΪδεκςη. 

 

5.8.10 Για ςημ αμΪλσρη ςχμ ςιμόμ ςηπ ΠοξρτξοΪπ ςξσπ ξι σπξφάτιξι ΑμΪδξυξι εέμαι 

σπξυοεχμΫμξι μα ρσμπληοόρξσμ ςξμ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

 

5.8.11 Οι ςιμΫπ ςχμ ποξρτξοόμ δεμ σπϊκειμςαι ρε μεςαβξλά καςΪ ςη διΪοκεια ιρυϋξπ ςηπ 

ΠοξρτξοΪπ.  

 

5.8.12 Ιρϊςιμεπ θεχοξϋμςαι ξι ποξρτξοΫπ πξσ πεοιΫυξσμ ςξ έδιξ ακοιβόπ πξρξρςϊ Ϋκπςχρηπ 

και εέμαι ρϋμτχμεπ με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικΫπ ποξδιαγοατΫπ ςηπ Διακάοσνηπ. 

 

5.8.13 Οι ποξρτΫοξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα ακξλξσθάρξσμ ςξσπ έδιξσπ κχδικξϋπ και ςιπ έδιεπ 

πεοιγοατΫπ σπηοεριόμ ςηπ ποξρτξοΪ ςξσπ, ρςη ϋµβαρη, ρςημ παοΪδξρη και ρςημ 

ςιμξλϊγηρη. 

 

5.8.14 ΔμαλλακςικΫπ ποξρτξοΫπ ά αμςιποξρτξοΫπ ά ποξρτξοΫπ για μΫοξπ ςχμ ζηςξϋμεμχμ 

σπηοεριόμ, δε γέμξμςαι δεκςΫπ. 

 

5.8.15 Οικξμξμικά ποξρτξοΪ πξσ σπεοβαέμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Ϋογξσ ά θΫςει ϊοξ 

αμαποξραομξγάπ ςιμάπ απξοοέπςεςαι χπ απαοΪδεκςη. 

 

5.8.16 ςιπ ςιµΫπ θα πεοιλαμβΪμεςαι και κΪθε Ϊλλξ κϊρςξπ πξσ εέμαι δσμαςϊ μα επιβαοϋμει ςξμ 

αμΪδξυξ καςΪ ςημ σλξπξέηρη ςξσ ποξκηοσρρϊμεμξσ Ϋογξσ ϊπχπ πυ. δαπΪμεπ 

μεςακιμάρεχμ και διαµξμάπ, δαπΪμεπ αμαλχρέμχμ, σπηοερέεπ ςαυσμεςατξοόμ, 

σπηοερέεπ επικξιμχμιόμ, κοαςάρειπ, κ.λπ., µεςΪ απϊ ςημ αταέοερη ςηπ Ϋκπςχρηπ και 

ςξσ Υ.Π.Α. Σξ μειξδϊςη βαοϋμξσμ ξι μϊµιµεπ κοαςάρειπ. 

 

5.8.17 ΔΪμ η ποξρτξοΪ ξοιρμΫμξσ ποξρτΫοξμςα πεοιΫυει Ϋκπςχρη επέ ςχμ αμχςΫοχ πξρόμ 

μεγαλϋςεοη ςξσ 10%, η ΑμαθΫςξσρα Αουά, ποιμ λΪβει απϊταρη, δϋμαςαι μα ζηςάρει 

γοαπςόπ ςιπ διεσκοιμέρειπ για ςη ρϋμθερη ςηπ ποξρτξοΪπ, ςιπ ξπξέεπ ςσυϊμ κοέμει 

ρκϊπιμεπ. 

 

5.8.18 ΔΪμ ξι ςιμΫπ εμϊπ διαγχμιζϊμεμξσ εέμαι ιδιαέςεοα υαμηλΫπ ά καςΪ ςη γμόμη ςηπ 

Δπιςοξπάπ ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ εέμαι αμαιςιξλϊγηςεπ, 

η ΑμαθΫςξσρα Αουά σπξυοεξϋςαι μα καλΫρει ςξ διαγχμιζϊμεμξ μα ςιπ αιςιξλξγάρει και αμ 

ασςϊπ δεμ ποξρτΫοει επαοκά αιςιξλϊγηρη θα απξκλειρςεέ απϊ ςξ διαγχμιρμϊ, ρϋμτχμα 

με ςξ Ϊοθοξ 52 ςξσ Π.Δ. 60/2007. 

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ
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Πίμακαπ 5:  Δξμά ςξσ Πέμακα Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ 

Α/Α Πακέςξ Δογαρίαπ / 
Δοάρη 

Παοαδξςέξ Ποξρτεοόμεμη 
Σιμή 

(Φχοίπ Υ.Π.Α.) 

Ποξρτεοόμεμη 
Σιμή  

(με Υ.Π.Α.) 

1.4 σμαμςήρειπ Δςαίοχμ Πλάοηπ ΥΪκελξπ 
σμαμςάρεχμ (ποϊρκληρη, 

ποϊγοαμμα, λέρςα 
ρσμμεςευϊμςχμ, 

τχςξγοατέεπ, ποακςικΪ 
κξκ) 

    

2.1 Διξογάμχρη δοάρεχμ 
επικξιμχμίαπ και 

διάυσρηπ ςχμ 
απξςελερμάςχμ ςξσ 

έογξσ 

Πλάοηπ τΪκελξπ ςξσ 
ςελικξϋ σμεδοέξσ και ςχμ 

road show Δκδηλόρεχμ 
ρςξσπ δϋξ σμξοιακξϋπ 
ςαθμξϋπ (ποϊρκληρη, 

ποϊγοαμμα, λέρςα 
ρσμμεςευϊμςχμ, ςελικά 

λέρςα ποξρκεκλημΫμχμ - 
με ςα πλάοη ρςξιυεέα 
επικξιμχμέαπ-, Σελικά 

λέρςα Μ.Μ.Δ. πξσ 
ποξρκλάθηκαμ - με ςα 

πλάοη ρςξιυεέα 
επικξιμχμέαπ -, 

τχςξγοατέεπ, banner, 
πλάοηπ τΪκελξπ 

ρσμμεςευϊμςχμ, ποακςικΪ 
ρσμεδοέξσ, Δελςέξ Σϋπξσ) 
και αματξοΪ σλξπξέηρηπ 
ςξσ ρσμεδοέξσ (ςοϊπξπ 

διξογΪμχράπ ςξσ, 
κοιςάοια επιλξγάπ 

ρσμεογαςόμ/ αιθξϋρηπ, 
παοαρςαςικΪ ενϊτληρηπ 

κξκ)  

    

2.2 Πξλύγλχρρξ 
Δπικξιμχμιακό σλικό 

ςξσ έογξσ 

Λξγϊςσπξ ςξσ Ϋογξσ, 
2.000 ΥσλλΪδια, 1.000 
ΥΪκελξι ρσμμεςευϊμςχμ 

(Folder) εμπλξσςιρμΫμξι με 
βξηθηςικϊ σλικϊ (μπλξκ, 

ρςσλϊ) 4 Banner, 250 
ατέρεπ, 10 καςαυχοάρειπ 
ρςξμ Σϋπξ, Δπικξιμχμιακϊ 

ΠλΪμξ ςξσ Έογξσ 
(Communication Plan) 
ρςημ αγγλικά γλόρρα 

    

2.3 Δημιξσογία δικςσακήπ 
πύληπ (portal) και 

εκρςοαςείαπ 
εμημέοχρηπ ρςξ 

Διαδίκςσξ 

Σοιμημιαέεπ αματξοΫπ 
πεποαγμΫμχμ με 

αμαλσςικά πεοιγοατά 
αοιθμξϋ & εέδξσπ 

δημξριεϋρεχμ, αοιθμξϋ 
εμημεοχςικόμ δελςέχμ, 
αοιθμξϋ αιςημΪςχμ πξσ 

λάτθηραμ, αοιθμξϋ 
απαμςάρεχμ πξσ 

δημξριεϋθηκαμ, καθόπ 
επέρηπ και αμαλσςικά 

πεοιγοατά ποχςξβξσλιόμ 
/ δοΪρεχμ online 

ποξόθηρηπ & διατάμιρηπ 
(μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ, 

κξιμχμικΪ δέκςσα κ.λπ.) 
ςηπ Δικςσακάπ Πϋληπ και 

ςχμ newsletter πξσ 
δημιξσογάθηκαμ 

    

ΤΝΟΛΟ       
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6.     ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

6.1  Η διεναγχγά ςξσ διαγχμιρμξϋ και η ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γέμει δημϊρια απϊ ςημ 

αομϊδια Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ.  

 

6.2 Η Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ θα ποξβεέ ρςημ Ϋμαονη ςηπ 

διαδικαρέαπ απξρτοΪγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςημ 21-08-2014 ημέοα Πέμπςη και ώοα 10:00 

π.μ. ρςξ κεμςοικϊ καςΪρςημα ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, Καθ. 

Ρχρρέδη 11, 54 008 Θερραλξμέκη, ρςημ Αέθξσρα σρκΫφεχμ ρςξ ιρϊγειξ. 

 

6.3 ςημ απξρτοΪγιρη μπξοξϋμ μα παοαρςξϋμ ϊρξι απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ ά ςξσπ μξμέμξσπ 

εκποξρόπξσπ ςξσπ ςξ επιθσμξϋμ. 

 

6.4 Διαδικαρία Απξρτοάγιρηπ Ποξρτξοώμ 

 

Η διαδικαρέα ανιξλϊγηρηπ και απξρτοΪγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ για ςη ϋμαφη ςηπ ϋμβαρηπ 

πεοιλαμβΪμει ςα ακϊλξσθα ρςΪδια:  

 

6.4.1 ΑουικΪ απξρτοαγέζεςαι ξ κϋοιξπ τΪκελξπ και ρςη ρσμΫυεια ξ ΤπξτΪκελξπ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΦΗ», ξι ξπξέξι μξμξγοΪτξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και 

Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ αμΪ τϋλλξ. 

 

6.4.2 Οι τΪκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ δεμ απξρτοαγέζξμςαι, αλλΪ μξμξγοΪτξμςαι απϊ 

ςημ αομϊδια Δπιςοξπά και ρςη ρσμΫυεια ςξπξθεςξϋμςαι ϊλξι μαζέ ρε υχοιρςϊ τΪκελξ, ξ 

ξπξέξπ ρτοαγέζεςαι και σπξγοΪτεςαι απϊ ςημ Δπιςοξπά και τσλΪρρεςαι απϊ ςημ Τπηοερέα 

ποξκειμΫμξσ μα απξρτοαγιρςεέ ςημ ημεοξμημέα και ςημ όοα πξσ θα ξοιρθεέ αομξδέχπ. 

 

6.4.3 ΚαςΪ ςημ απξρτοΪγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Δπιςοξπά δεμ εέμαι σπξυοεχμΫμη μα ελΫγυει ςη 

ρσμμϊοτχρη ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ (δηλαδά ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ) ποξπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

Διακάοσνηπ. Η Δπιςοξπά ελΫγυει ςημ πληοϊςηςα ςξσ τακΫλξσ και ςημ σπξβξλά ά ϊυι ϊλχμ 

ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

 

6.4.4 ΔλΫγυξμςαι ςα δικαιξλξγηςικΪ ρσμμεςξυάπ, βΪρει ϊρχμ πεοιγοΪτξμςαι ρςημ παοΪγοατξ 4.1 

ςξσ ΜΫοξσπ Β‟ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ. 

 

6.4.5 Απξκλεέξμςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ ϊρξι δεμ πληοξϋμ ςα κοιςάοια ςχμ παοαγοΪτχμ 1 και 2 ςξσ 

Ϊοθοξσ 43 ςξσ Π.Δ. 60/2007 και ρσγκεκοιμΫμα εΪμ δεμ ποξρκξμέρξσμ ςα δικαιξλξγηςικΪ πξσ 

πεοιγοΪτξμςαι ρςημ παοΪγοατξ 4.1 ςξσ ΜΫοξσπ Β‟ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ. ε πεοέπςχρη 

σπξβξλάπ κξιμάπ ποξρτξοΪπ, ξι παοαπΪμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ ιρυϋξσμ για καθΫμαμ απϊ 

ςξσπ ρσμμεςΫυξμςεπ ρςημ κξιμά ποξρτξοΪ. ΔΪμ ρσμςοΫυει λϊγξπ απξκλειρμξϋ και για Ϋμαμ 

μϊμξ ρσμμεςΫυξμςα ρε κξιμά ποξρτξοΪ, η σπξβληθεέρα κξιμά ποξρτξοΪ απξκλεέεςαι απϊ ςξ 

διαγχμιρμϊ. 

 

6.4.6 Αμ ξ τΪκελξπ ςσπικόμ δικαιξλξγηςικόμ εέμαι πλάοηπ, ξι διαγχμιζϊμεμξι γέμξμςαι καςαουάμ 

απξδεκςξέ ρςξμ διαγχμιρμϊ.  

 

6.4.7 Δμ ρσμευεέα η Δπιςοξπά ποξβαέμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ μόμξ για ςξσπ 

διαγχμιζόμεμξσπ πξσ εκπληοώμξσμ ςα παοαπάμχ κοιςήοια. ε αμςέθεςη  πεοέπςχρη η 

ποξρτξοΪ ςξσπ απξοοέπςεςαι, αιςιξλξγημΫμα, χπ μη Ϋυξσρα εκπληοόρει ςιπ ελΪυιρςεπ 

ςιθΫμεμεπ ποξωπξθΫρειπ και επιρςοΫτξμςαι ξι σπξτΪκελξι Σευμικάπ και Οικξμξμικάπ 
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ποξρτξοΪπ κλειρςξέ ρςξσπ απξκλειρθΫμςεπ. 

 

6.4.8 Η ξμΪδα κοιςηοέχμ πξσ ατξοΪ ρςημ Ανιξλϊγηρη ςηπ Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ Ϋυει ρσμςελερςά 

βαοϋςηςαπ 80%. Σα Κοιςάοια Ανιξλϊγηρηπ ςχμ Σευμικόμ Ποξρτξοόμ πεοιλαμβΪμξσμ ςιπ 

ακϊλξσθεπ δϋξ ΟμΪδεπ, με ςξσπ αμςέρςξιυξσπ ρσμςελερςΫπ βαοϋςηςαπ ςχμ ΟμΪδχμ: 

 Ομάδα Α: Κοιςήοια κάλσφηπ ςχμ ειδικώμ απαιςήρεχμ ςξσ έογξσ. σμςελερςήπ 

βαούςηςαπ ςηπ Ομάδαπ Α: 80 %.  

ΑματξοικΪ με ςξ θΫμα θα ενεςΪρξσμ: η καςαμϊηρη και ανιξλϊγηρη ςχμ ρςϊυχμ και 

ιδιαιςεοξςάςχμ ςξσ Ϋογξσ και εμρχμΪςχρά ςξσπ ρςημ Δπικξιμχμιακά ςοαςηγικά και ρςξ 

υΫδιξ ΔοΪρεχμ Δπικξιμχμέαπ. Σα εογαλεέα, η απξςελερμαςικά μεθξδξλξγέα ποξρΫγγιρηπ και 

σλξπξέηρηπ ςξσ υεδέξσ ΔοΪρεχμ Δπικξιμχμέαπ και σπξρςάοινη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

ΠοξςΪρειπ και δεέγμαςα ποχςϊςσπχμ και καιμξςϊμχμ εμεογειόμ πξσ αμαδεικμϋξσμ ςιπ 

παοαμΫςοξσπ ςξσ Ϋογξσ ρςξ πλαέριξ ςξσ υεδέξσ ΔοΪρεχμ Δπικξιμχμέαπ. 

 Ομάδα Β: Κοιςήοια επάοκειαπ Οογάμχρηπ και Διξίκηρηπ ςξσ έογξσ. σμςελερςήπ 

βαούςηςαπ ςηπ Ομάδαπ Β: 20 %  

ΑματξοικΪ με ςξ θΫμα θα ενεςαρθξϋμ η επΪοκεια ρςη ρϋμθερη ςχμ ειδικξςάςχμ για ςημ 

κΪλσφη ςξσ Ϋογξσ και η ξογΪμχρη ςηπ λειςξσογέαπ ςηπ ΟμΪδαπ. 

Α/Α  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Αj ΟΜΑΔΑ Α: 

Μεθξδξλξγία σλξπξίηρηπ & ποξρέγγιρηπ ςξσ Έογξσ 

ρ1=80% 

Αj1 Καςαμϊηρη ςξσ αμςικειμΫμξσ και ςχμ απαιςάρεχμ ςξσ Ϋογξσ– Αμςέληφη 

σπξφητέξσ για ςξ Έογξ 

10% 

Αj2 Πεοιγοατά ςχμ μεθξδξλξγιόμ, εογαλεέχμ, ςευμικόμ πξσ θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ρε ϊλεπ ςιπ τΪρειπ σλξπξέηρηπ ςξσ Έογξσ (επΪοκεια, 

ρατάμεια) 

10% 

Αj3 Αμαλσςικϊ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ ςξσ Έογξσ (διΪγοαμμα GANTT) 

ϊπξσ θα απεικξμέζξμςαι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ, ςα κσοιϊςεοα ξοϊρημα και 

ςα παοαδξςΫα ςξσ Έογξσ  

10% 

Αj4 Αμαλσςικά πεοιγοατά ςχμ παοαδξςΫχμ ςξσ Έογξσ ρϋμτχμα με ςιπ 

απαιςάρειπ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ και ςημ ποξςειμϊμεμη 

μεθξδξλξγικά ποξρΫγγιρη ςξσ σπξφητέξσ Αμαδϊυξσ 

50% 
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Βj ΟΜΑΔΑ B: 

υήμα Διξίκηρηπ και Ομάδα Έογξσ 

ρ2=20% 

Β 

j1 

Οογαμχςικά απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ (δξμά, ρϋμθερη 

και ξογΪμχρη ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ ρε ρυΫρη με ςιπ απαιςάρειπ ςξσ Ϋογξσ, 

ξογαμϊγοαμμα), ρατάμεια ςχμ αομξδιξςάςχμ και καθηκϊμςχμ ςχμ 

μελόμ ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ ρε ρυΫρη με ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Ϋογξσ 

(λειςξσογέα, ςοϊπξπ ρσμεογαρέαπ, οξά εογαριόμ, ενειδέκεσρη οϊλχμ) 

10% 

Β 

j2 

Απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ποξςειμϊμεμξσ ρσρςάμαςξπ ρσμεογαρέαπ και 

επικξιμχμέαπ ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ με ςα αμςέρςξιυα ϊογαμα 

ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ  

10% 

 

Όλα ςα επέ µΫοξσπ κοιςάοια βαθμξλξγξϋμςαι ασςϊμξμα απϊ 100 Ϋχπ 110 βαθµξϋπ. 

Η βαθμξλξγέα ςχμ επέ µΫοξσπ κοιςηοέχμ: 

 εέμαι 100 ϊςαμ καλϋπςξμςαι ακοιβόπ ϊλεπ ξι ελΪυιρςεπ ςευμικΫπ ποξδιαγοατΫπ 

 ασνΪμεςαι Ϋχπ 110 ϊςαμ σπεοκαλϋπςξμςαι ξι ςευμικΫπ ποξδιαγοατΫπ. 

Η ρςαθµιρµΫμη βαθμξλξγέα ςξσ κΪθε κοιςηοέξσ εέμαι ςξ γιμϊµεμξ ςξσ επέ µΫοξσπ ρσμςελερςά 

βαοϋςηςαπ ςξσ κοιςηοέξσ επέ ςημ βαθμξλξγέα ςξσ και η ρσμξλικά βαθμξλξγέα ςηπ κΪθε ποξρτξοΪπ 

εέμαι ςξ Ϊθοξιρµα ςχμ ρςαθµιρµΫμχμ βαθμξλξγιόμ ϊλχμ ςχμ κοιςηοέχμ. 

6.4.9  ΚαςΪ ςξ ρςΪδιξ ςηπ Ανιξλϊγηρηπ ςηπ Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ, η βαθμξλϊγηρη ςχμ επέ µΫοξσπ 

κοιςηοέχμ ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ γέμεςαι µε βΪρη ςξσπ ρσμςελερςΫπ βαοϋςηςαπ ςηπ 

παοαγοΪτξσ 7.4.1 και σπξλξγέζεςαι ξ σμξλικϊπ Βαθµϊπ Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ. Η 

βαθμξλϊγηρη ςχμ επέ µΫοξσπ κοιςηοέχμ γέμεςαι µε ςημ ακϊλξσθη µΫθξδξ: 

 Βαθμξλξγξϋμςαι µε Ϋμα ακΫοαιξ βαθµϊ απϊ ςξ 100 Ϋχπ 110 κΪθε Ϋμα απϊ ςα κοιςάοια 

ςευμικάπ ανιξλϊγηρηπ. 

 ςη ρσμΫυεια ξ βαθµϊπ ςξσ κΪθε κοιςηοέξσ πξλλαπλαριΪζεςαι επέ ςξμ επέ µΫοξσπ 

ρσμςελερςά βαοϋςηςαπ ςξσ κοιςηοέξσ, για μα ποξκϋφει ξ βαθµϊπ ςξσ κοιςηοέξσ ασςξϋ. 

 Ακξλξϋθχπ σπξλξγέζεςαι ςξ Ϊθοξιρµα ςχμ βαθµόμ ϊλχμ ςχμ κοιςηοέχμ κΪθε ξµΪδαπ 

κοιςηοέχμ. 

 Σξ Ϊθοξιρµα ασςϊ ςχμ βαθµόμ κοιςηοέχμ κΪθε ξµΪδαπ κοιςηοέχμ πξλλαπλαριΪζεςαι επέ 

ςξμ ρσμςελερςά βαοϋςηςαπ ςηπ ξµΪδαπ κοιςηοέχμ για μα ποξκϋφει ξ βαθµϊπ ςηπ ξµΪδαπ 

κοιςηοέχμ. 

 Σξ  ποξκϋπςξμ Ϊθοξιρµα ςχμ  βαθµόμ ϊλχμ  ςχμ  ξµΪδχμ κοιςηοέχμ  απξςελεέ  ςξμ 

Απϊλσςξ Βαθµϊ ςηπ Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ (ΑΒΣΠ) ςξσ κΪθε ποξρτΫοξμςξπ. 

 

Η ρσμξλικά βαθμξλξγέα ςχμ ποξρτξοόμ και η καςΪςανά ςξσπ καςΪ τθέμξσρα ςΪνη 

ποαγμαςξπξιεέςαι με βΪρη ςξμ παοακΪςχ ςϋπξ:  
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Tj= [ρ1 x Αj + ρ2  x Bj] 

 

ϊπξσ: 

Tj : H βαθμξλξγέα Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ ςηπ ποϊςαρηπ j 

Aj, Βj: H βαθμξλξγέα ςχμ επιμΫοξσπ ΟμΪδχμ Κοιςηοέχμ Α και Β για ςημ ποϊςαρη j ρε 

κλέμακα 0-10 

ρ1, ρ2: Οι ρσμςελερςΫπ βαοϋςηςαπ ςχμ ΟμΪδχμ Κοιςηοέχμ Α και Β, αμςέρςξιυα, 

Aj 1,2,3,4: H βαθμξλξγέα ςχμ επιμΫοξσπ Τπξκοιςηοέχμ Α για ςημ ποϊςαρη j ρε κλέμακα 0-

10 

Bj 1,2,: H βαθμξλξγέα ςχμ επιμΫοξσπ Τπξκοιςηοέχμ Β για ςημ ποϊςαρη j ρε κλέμακα 0-10 

Aj=[(Aj1X0,1)+(Aj2X0,1)+(Aj3X0,1)+(Aj4X0,5)] 

Bj = [(Bj1x0,1)+(Bj2x0,1)] 

ΠοξςΪρειπ πξσ ρσγκΫμςοχραμ ρσμξλικά Βαθμξλξγέα καςΪ ςημ Ανιξλϊγηρη ςηπ Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ 

μικοϊςεοη ςξσ 6,5 δεμ ανιξλξγξϋμςαι πεοαιςΫοχ. 

 

6.4.10 Η Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ ρσμςΪρρει ρυεςικϊ 

ποακςικϊ, ϊπξσ αματΫοξμςαι ξι ποξρτξοΫπ και ςα σπξβληθΫμςα και ειρηγεέςαι ρςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά ςημ απξδξυά ά ςημ αιςιξλξγημΫμη απϊοοιφη ςχμ ποξρτξοόμ ςχμ 

διαγχμιζξμΫμχμ πξσ Ϋυξσμ σπξβΪλλει ελλιπά ρςξιυεέα ρςξσπ εμ λϊγχ ΤπϊτακΫλξσπ ά ςχμ 

ξπξέχμ ςα σπξβληθΫμςα δεμ ικαμξπξιξϋμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ.  

 

6.4.11 Η ΑμαθΫςξσρα Αουά εκδέδει ρυεςικά απϊταρη καςΪ ςηπ ξπξέαπ μπξοεέ μα ποξρτϋγει ξ 

διαγχμιζϊμεμξπ ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοέζξμςαι ρςξ Π.Δ. 118/2007. 

 

6.4.12  Η απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ κξιμξπξιεέςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ 

ςαυσδοξμικόπ και με ςηλεξμξιξςσπέα. ΜεςΪ ςημ Ϊποακςη παοΫλεσρη ςξσ υοϊμξσ σπξβξλάπ 

ποξρτσγόμ ά ςημ ενΫςαρη ςσυϊμ σπξβληθειρόμ καςΪ ςξ ποξηγξϋμεμξ ρςΪδιξ, η Δπιςοξπά 

ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ ξοέζει ςημ ημεοξμημέα αμξέγμαςξπ ςχμ 

σπξτακΫλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ και εμημεοόμει με ςηλεξμξιξςσπέα ςξσπ 

διαγχμιζϊμεμξσπ πξσ δεμ απξκλεέρθηκαμ καςΪ ςξ ρςΪδιξ ασςϊ.  

 

6.5 Ανιξλόγηρη Οικξμξμικώμ Ποξρτξοώμ 

 

6.5.1 Η Δπιςοξπά ρε δημϊρια ρσμεδοέαρη απξρτοαγέζει ςξμ «ΤπξτΪκελξ Οικξμξμικάπ 

ΠοξρτξοΪπ», μξμξγοΪτει ςα Ϋγγοατα πξσ βοέρκξμςαι μΫρα ρε ασςϊμ και ποξβαέμει ρε 

ανιξλϊγηρη ςηπ ξικξμξμικάπ ποξρτξοΪπ, ϊλχμ ϊρχμ Ϋγιμαμ απξδεκςξέ απϊ ςημ ποόςη τΪρη 

ςξσ διαγχμιρμξϋ. Η ανιξλϊγηρη ακξλξσθεέ ςα ακϊλξσθα ρςΪδια: 

(α) απξοοέπςει χπ απαοΪδεκςεπ ςιπ ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΫπ πξσ δεμ πληοξϋμ ςιπ 

ποξωπξθΫρειπ ςηπ Διακάοσνηπ και 

(β) εμ ρσμευεέα ποξβαέμει ρςημ αμΪλξγη ξικξμξμικά ανιξλϊγηρη / ρσγκοιςικά καςΪςανη 

ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, ρϋμτχμα με ςξ σμξλικϊ Βαθμϊ ςηπ Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ, 
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ϊπχπ παοξσριΪζεςαι αμαλσςικΪ παοακΪςχ. 

 

6.5.2 Για μα ξλξκληοόρει ςξ Ϋογξ ςηπ, η Δπιςοξπά μπξοεέ μα επικξιμχμεέ γοαπςΪ με ςξσπ 

σπξφητέξσπ και μα θΫςει διεσκοιμιρςικΫπ εοχςάρειπ. Διεσκοιμέρειπ πξσ δέδξμςαι ασςξβξϋλχπ 

απϊ ςξσπ ρσμμεςΫυξμςεπ ξπξςεδάπξςε μεςΪ ςη λάνη ςηπ ποξθερμέαπ σπξβξλάπ ςχμ 

ποξρτξοόμ ςξσπ, δε γέμξμςαι δεκςΫπ και απξοοέπςξμςαι χπ απαοΪδεκςεπ. ε καμέα 

πεοέπςχρη ξι σπξφάτιξι δεμ επιςοΫπεςαι μα μεςαβΪλλξσμ ςημ ποξρτξοΪ ςξσπ ά μα 

καςαθΫρξσμ αμςιποξρτξοΪ. 

 

6.5.3 Σξ κοιςάοιξ πξσ ατξοΪ ρςημ Ανιξλϊγηρη ςηπ Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ Ϋυει ρσμςελερςά 

βαοϋςηςαπ 20%. 

 
6.5.4 Η ανιξλϊγηρη ςηπ ξικξμξμικάπ ποξρτξοΪπ θα γέμει ρςξ ρϋμξλξ ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ ςιμάπ μη 

ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ Υ.Π.Α. 

 
6.5.5 Η βαθμξλϊγηρη ςχμ Οικξμξμικόμ Ποξρτξοόμ ςχμ σπξφητέχμ πξσ δεμ απξκλεέξμςαι ρςξ 

ποξηγξϋμεμξ ρςΪδιξ γέμεςαι επέ ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ αμςικειμΫμξσ ςξσ παοϊμςξπ 

Ϋογξσ. Ο σμξλικϊπ Βαθμϊπ ςηπ Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ (ΒΟΠ - Oj) ποξκϋπςει απϊ ςξ λϊγξ 

ςηπ ελΪυιρςηπ Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ δια ςημ Οικξμξμικά ΠοξρτξοΪ ςξσ ΠοξρτΫοξμςξπ επέ 

ςξιπ εκαςϊ: 

 

Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj 

 

ϊπξσ: 

Fj : η ρσμξλικά βαθμξλξγέα ςηπ ποϊςαρηπ j 

Tj :η βαθμξλξγέα Σευμικάπ ΠοξρτξοΪπ ςηπ ποϊςαρηπ j 

Oj :η  βαθμξλξγέα  ςξσ  κοιςηοέξσ  ςηπ  ξικξμξμικάπ  ποξρτξοΪπ για ςημ ποϊςαρη j 

 

Δηλαδά, ξ Σελικϊπ Βαθμϊπ (Fj) ςηπ ποξρτξοΪπ αμςιρςξιυεέ ρςξ Ϊθοξιρμα ςξσ 80% ςξσ 

ρσμξλικξϋ βαθμξϋ ςηπ ςευμικάπ ποξρτξοΪπ και ςξσ 20% ςξσ ρσμξλικξϋ βαθμξϋ ςηπ 

ξικξμξμικάπ ποξρτξοΪπ. 

 

6.5.6 Η  ανιξλϊγηρη  ςχμ  ποξρτξοόμ  θα  ρςηοιυθεέ  απξκλειρςικΪ  και  μϊμξ  ρςα αμχςΫοχ 

κοιςάοια. 

 

6.5.7 ε πεοέπςχρη ιρξβαθμέαπ, ξι ποξρτξοΫπ πξσ ιρξβαθμξϋμ καςαςΪρρξμςαι καςΪ τθέμξσρα 

ρειοΪ ςξσ βαθμξϋ ςευμικάπ ανιξλϊγηρηπ. 

 

6.5.8 Η ποόςη ρςξ σγκοιςικϊ Πέμακα καςΪςανηπ, θεχοεέςαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα από ξικξμξμική 

άπξφη ποξρτξοά. 

 

6.5.9 Η Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ ρσμςΪρρει  ρυεςικϊ  

ποακςικϊ και  ειρηγεέςαι  ρςημ  ΑμαθΫςξσρα  Αουά  ςημ  καςΪςανη ςχμ σπξφητέχμ και ςημ 

αμΪδεινη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

6.5.10 Η  ΑμαθΫςξσρα  Αουά  εκδέδει  ρυεςικά  απϊταρη  καςΪ  ςηπ  ξπξέαπ μπξοεέ   μα 

ποξρτϋγει ξ διαγχμιζϊμεμξπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

 

6.5.11 Η απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ κξιμξπξιεέςαι ρςξσπ ρσμμεςΫυξμςεπ ρςξ ρςΪδιξ ασςϊ 

ςαυσδοξμικόπ και με ςηλεξμξιξςσπέα και μεςΪ ςημ Ϊποακςη παοΫλεσρη ςηπ ποξθερμέαπ 
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σπξβξλάπ ποξρτσγόμ ά ςημ ενΫςαρη ςσυϊμ σπξβληθειρόμ, η Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ 

Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ καλεέ ςξμ σπξφάτιξ ΑμΪδξυξ μα ποξρκξμέρει ςα 

δικαιξλξγηςικΪ καςακϋοχρηπ, ϊπχπ ασςΪ ξοέζξμςαι ρςημ παοΪγοατξ 4 ςηπ παοξϋραπ 

Διακάοσνηπ, ποξκειμΫμξσ μα επικσοχθεέ η καςακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ρε ασςϊμ. 

 

6.6 Απόοοιφη Ποξρτξοώμ 

 

ΠοξρτξοΪ απξοοέπςεςαι χπ απαοΪδεκςη ρε κΪθε μέα ά πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ κΪςχθι 

πεοιπςόρειπ: 

 Έλλειφη ξπξιξσδάπξςε δικαιξλξγηςικξϋ απϊ ςα απαιςξϋμεμα ρςημ παοξϋρα Διακάοσνη.  

 Μη Ϋγκαιοη και ποξράκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ αιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

 Έλλειφη πλάοξσπ και αιςιξλξγημΫμηπ ςεκμηοέχρηπ ςηπ κΪλσφηπ ςχμ ελΪυιρςχμ 

ποξωπξθΫρεχμ ρσμμεςξυάπ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 ΠοξρτξοΪ πξσ ξοέζει μικοϊςεοξ απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ υοϊμξ ιρυϋξπ. 

 ΠοξρτξοΪ πξσ ξοέζει υοϊμξ παοΪδξρηπ Έογξσ μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ 

 ΠοξρτξοΪ πξσ εέμαι αϊοιρςη και αμεπέδεκςη εκςέμηρηπ ά εέμαι σπϊ αέοερη. 

 ΠοξρτξοΪ πξσ παοξσριΪζει απξκλέρειπ απϊ απαοΪβαςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακάοσνηπ. 

 ΠοξρτξοΪ ρςημ ξπξέα δεμ ποξκϋπςει με ρατάμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμά. 

 Αρσμάθιρςα υαμηλά Οικξμξμικά ΠοξρτξοΪ ςηπ ποξωπξλξγιρθεέραπ ανέαπ ςξσ Ϋογξσ. 

ςημ πεοέπςχρη ασςά θα ζηςεέςαι απϊ ςξμ σπξφάτιξ ΑμΪδξυξ Ϋγγοατη αιςιξλϊγηρη ςηπ 

αμΪλσρηπ ςηπ ξικξμξμικάπ ςξσ ποξρτξοΪπ. ΔΪμ και μεςΪ ςημ παοξυά ςηπ αμχςΫοχ 

αιςιξλϊγηρηπ ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμΫπ κοιθξϋμ χπ αρσμάθιρςα υαμηλΫπ, η ΠοξρτξοΪ θα 

απξοοέπςεςαι.  

 ΠοξρτξοΪ η ξπξέα εμταμέζει ξπξιξδάπξςε ρςξιυεέξ ςξσ ποξρτεοξμΫμξσ κϊρςξσπ ρε 

παοαδξςΫξ ά σπηοερέα (εκςϊπ εΪμ οηςΪ απαιςεέςαι απϊ ςη διακάοσνη), ά ρε μεοικϊ ά 

γεμικϊ ρϋμξλξ ρε Ϊλλξ μΫοξπ πλημ ςχμ αμςιςϋπχμ ςηπ Οικξμξμικάπ ΠοξρτξοΪπ.  

 ΠοξρτξοΪ πξσ ςξ ρσμξλικϊ ςηπ ςέμημα σπεοβαέμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Έογξσ.  

 ΠοξρτξοΪ πξσ απξςελεέ εμαλλακςικά ποξρτξοΪ, εέςε ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ, εέςε ρςα 

επιμΫοξσπ ςμάμαςα ςξσ Ϋογξσ.  

 ΠοξρτξοΪ πξσ δεμ Ϋυει ρσμςαυθεέ και σπξβληθεέ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα 

ρυεςικΪ κετΪλαια ςηπ παοξϋρηπ και ρςα Παοαοςάμαςα ασςάπ.  

 ΠοξρτξοΪ ρςημ ξπξέα ρσμμεςΫυει η έδια εςαιοεέα χπ σπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ και 

παοΪλληλα χπ σπεογξλΪβξπ ρε Ϊλλη ποξρτξοΪ. Σξ ασςϊ ιρυϋει και ρε πεοέπςχρη πξσ 

δϋξ (2) σπξφάτιξι αμΪδξυξι Ϋυξσμ κξιμϊ σπεογξλΪβξ.  

 Για ξπξιξμδάπξςε Ϊλλξ ςσυϊμ λϊγξ πξσ απξοοΫει απϊ ςημ παοξϋρα Διακάοσνη. 

 

6.7 Κοίρειπ Απξςελερμάςχμ Διαγχμιρμξύ 

 

Η Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, με αιςιξλξγημΫμη 

γμχμξδϊςηρη, μπξοεέ μα ποξςεέμει: 

I. Καςακϋοχρη ςξσ Έογξσ για ξλϊκληοξ ά μεγαλϋςεοξ ά μικοϊςεοξ μΫοξπ ςχμ 

ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ καςΪ πξρξρςϊ ρςα εκαςϊ. Σξ πξρξρςϊ ασςϊ δεμ μπξοεέ μα 

σπεοβαέμει ςξ 15% ςξσ σπϊ ποξμάθεια Ϋογξσ ρςημ πεοέπςχρη μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ 

και 50% ρςημ πεοέπςχρη μικοϊςεοηπ πξρϊςηςαπ. Για καςακϋοχρη μΫοξσπ ςηπ πξρϊςηςαπ 

κΪςχ ςξσ 50%, απαιςεέςαι ποξηγξϋμεμη απξδξυά απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ.  

II. Σημ καςαμξμά ςξσ Έογξσ μεςανϋ πεοιρρξςΫοχμ μειξδξςόμ με ιρϊςιμεπ ποξρτξοΫπ. 
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III. Μαςαέχρη ςχμ απξςελερμΪςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και επαμΪληφά ςξσ με ςοξπξπξέηρη ά 

μη ςχμ ϊοχμ και ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ. 

IV. Μαςαέχρη ςχμ απξςελερμΪςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ποξρτσγά ρςη διαδικαρέα ςηπ 

διαποαγμΪςεσρηπ, ϊςαμ ρσμςοΫυει λϊγξπ επεέγξμςξπ πξσ δεμ ξτεέλεςαι ρε σπαιςιϊςηςα 

ςηπ Τπηοερέαπ. 

V. Μαςαέχρη ςχμ απξςελερμΪςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ρσμτόμα με ςιπ διαςΪνειπ ςχμ σπϊ 

ρςξιυεέχμ I και ΙΙ ςχμ πεο. α και β ςηπ παο.2 ςξσ Ϊοθοξσ 20 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

VI. Οοιρςικά μαςαέχρη ςχμ απξςελερμΪςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςιπ ενάπ πεοιπςόρειπ : 

 Όςαμ ξ τξοΫαπ δε υοειΪζεςαι πλΫξμ ςημ ποξμάθεια ςξσ εμ λϊγχ διαγχμιρμξϋ, 

λϊγχ διακξπάπ ά πεοιξοιρμξϋ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, για ςημ ξπξέα εποϊκειςξ μα γέμει. 

 Όςαμ ςξ απξςΫλερμα ςηπ διαδικαρέαπ κοέμεςαι αιςιξλξγημΫμα μη ικαμξπξιηςικϊ 

για ςημ Τπηοερέα. 

 Όςαμ κοέμεςαι ϊςι σπάονε παοΪςσπη διεναγχγά, ετϊρξμ απϊ ςημ παοαςσπέα 

επηοεΪζεςαι ςξ απξςΫλερμα ςηπ διαδικαρέαπ. 

 Όςαμ ξ αμςαγχμιρμϊπ σπάονε αμεπαοκάπ ά εΪμ σπΪουξσμ ρξβαοΫπ εμδεένειπ ϊςι 

Ϋγιμε ρσμεμμϊηρη ςχμ ρσμδιαγχμιζξμΫμχμ ποξπ απξτσγά ποαγμαςικξϋ αμςαγχμιρμξϋ. 

 Όςαμ ρσμςοΫυξσμ Ϊλλξι λϊγξι δημϊριξσ ρσμτΫοξμςξπ πξσ επιβΪλλξσμ ςη 

μαςαέχρη. 

VII. ΔιδικΪ ρε πεοέπςχρη πξσ σπξβληθεέ μέα μϊμξ ποξρτξοΪ ά ςελικΪ γέμεςαι απξδεκςά μια 

μϊμξ ποξρτξοΪ, και ετϊρξμ δεμ σπΪουξσμ ρσγκοιςικΪ ρςξιυεέα ςιμόμ, εέςε 

ποξηγξϋμεμχμ διαγχμιρμόμ, εέςε ςηπ αγξοΪπ πξσ μα επιβεβαιόμξμςαι με παοαρςαςικΪ, 

ξ διαγχμιρµϊπ δϋμαςαι μα μαςαιχθεέ και μα επαμαλητθεέ.  

ςξμ επαμαληπςικό διαγχμιρμό και ετόρξμ ρσμςοέυξσμ εκ μέξσ ξι παοαπάμχ 

πεοιρςάρειπ, ξ διαγχμιρμόπ ξλξκληοώμεςαι με διαποαγμάςεσρη ςηπ ςιμήπ 

(«διαδικαρίεπ με διαποαγμάςεσρη»), καςά ςα ξοιζόμεμα ρςημ κείμεμη μξμξθερία. 

 

6.8 Καςακύοχρη Απξςελερμάςχμ Διαγχμιρμξύ 

 

6.8.1 ΜεςΪ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμΪδεινη ασςξϋ ρςξμ ξπξέξ ποϊκειςαι μα 

γέμει η καςακϋοχρη, η Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ 

ποξβαέμει, επέρηπ, ρςημ απξρτοΪγιρη ςξσ τακΫλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ 

ςηπ παοαγοΪτξσ 4.2 ρε ημεοξμημέα και όοα για ςημ ξπξέα θα εμημεοχθξϋμ εγγοΪτχπ 

ξι ρσμμεςΫυξμςεπ. Όρξι δικαιξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπΪμχ, μα παοεσοέρκξμςαι ρςη 

διαδικαρέα απξρτοΪγιρηπ ςξσ τακΫλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοΪτξσ 4.2, 

λαμβΪμξσμ γμόρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ καςαςΫθηκαμ.  

Σα δικαιξλξγηςικΪ ποξρκξμέζξμςαι ρε ρτοαγιρμΫμξ τΪκελξ, ξ ξπξέξπ παοαδέδεςαι 

εμποϊθερμα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοΪγοατξ 5 ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ, 

ρςημ Δπιςοξπά ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ.  

Οι ρσμμεςΫυξμςεπ θα εμημεοχθξϋμ εγγοΪτχπ για ςη διαδικαρέα και ςξ υοϊμξ ποϊρβαράπ 

ςξσπ ρςα δικαιξλξγηςικΪ ςηπ παοαγοΪτξσ 4.2 μεςΪ ςημ σπξβξλά ςξσπ. 

 

6.8.2 ΜεςΪ ςημ απξρτοΪγιρη ςξσ τακΫλξσ με ςα δικαιξλξγηςικΪ καςακϋοχρηπ, η Δπιςοξπά 

ποξβαέμει, ρε αμξικςέπ ρσμεδοιάρειπ, ρε λεπςξμεοά Ϋλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 

καςακϋοχρηπ.  
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6.8.3 ε πεοέπςχρη πξσ ξ ρσμμεςΫυχμ πξσ ποξρΫτεοε ςημ πλΫξμ ρσμτΫοξσρα απϊ ξικξμξμικά 

Ϊπξφη ποξρτξοΪ δεμ ποξρκξμέρει Ϋμα ά πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Ϋγγοατα και ςα 

δικαιξλξγηςικΪ πξσ ποξβλΫπξμςαι ρςημ παοΪγοατξ 4.2 ςηπ παοξϋραπ, η καςακϋοχρη 

γέμεςαι ρςξ ρσμμεςΫυξμςα πξσ ποξρτΫοει ςημ αμΫρχπ επϊμεμη ρσμτΫοξσρα απϊ 

ξικξμξμικά Ϊπξφη ποξρτξοΪ. ε πεοέπςχρη πξσ και ασςϊπ δεμ ποξρκξμέρει Ϋμα ά 

πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Ϋγγοατα και δικαιξλξγηςικΪ ςα ξπξέα απαιςξϋμςαι καςΪ ςα 

αμχςΫοχ, η καςακϋοχρη γέμεςαι ρςξμ ΑμΪδξυξ με ςημ αμΫρχπ επϊμεμη ρσμτΫοξσρα απϊ 

ξικξμξμικά Ϊπξφη ποξρτξοΪ και ξϋςχ καθ΄ ενάπ. Αμ καμΫμαπ απϊ ςξσπ Αμαδϊυξσπ δεμ 

ποξρκξμέρει, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθΫρειπ ςχμ αμχςΫοχ διαςΪνεχμ, 

Ϋμα ά πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Ϋγγοατα και δικαιξλξγηςικΪ ςα ξπξέα απαιςξϋμςαι απϊ ασςΫπ, 

ξ διαγχμιρμϊπ μαςαιόμεςαι.  

 

6.9 Δμρςάρειπ - Διξικηςικέπ Ποξρτσγέπ – Ποξρχοιμή Δικαρςική Ποξρςαρία 

 

6.9.1  ΚαςΪ ςηπ Διακάοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ςηπ ρσμμεςξυάπ Αμαδϊυξσ ρε ασςϊμ και ςηπ 

διεμΫογειΪπ ςξσ, Ϋχπ και ςημ καςακσοχςικά απϊταρη, επιςοΫπεςαι Ϋμρςαρη για λϊγξσπ 

μξµιµϊςηςαπ και ξσρέαπ (εμδικξταμάπ ποξρτσγά).  

 

6.9.2 Με ςημ Ϋμρςαρη πξσ αρκεέςαι καςΪ ςηπ καςακσοχςικάπ απϊταρηπ επιςοΫπεςαι και η 

ποξβξλά λϊγχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ πληοϊςηςα και μξµιµϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςα 

ξπξέα ποξρκξμέζει ξ ποξρτΫοχμ ποξπ ςξμ ξπξέξμ ποϊκειςαι μα γέμει η καςακϋοχρη, 

δσμΪµει ςχμ Ϊοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ Π.∆. 118/2007. 

 

6.9.3 Οι αμχςΫοχ εμρςΪρειπ σπξβΪλλξμςαι εγγοΪτχπ ρςξ Ποχςϊκξλλξ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 

Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ, ρςη διεϋθσμρη Καθ. Ρχρρέδη 11, Σ.Κ. 540 08, 

Θερραλξμέκη, για ςημ αομϊδια Δπιςοξπά Ανιξλϊγηρηπ ΔμρςΪρεχμ και Ποξρτσγόμ. 

 

6.9.3.1  Καςά ςηπ Διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξύ, μΫρα ρςξ µιρϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςάμαςξπ απϊ 

ςη δημξρέεσρη ςηπ Διακάοσνηπ µΫυοι ςημ ημεοξμημέα λάνεχπ ςηπ ποξθερμέαπ σπξβξλάπ 

ςχμ ποξρτξοόμ. Για ςξμ καθξοιρµϊ ςηπ ποξθερμέαπ ασςάπ ρσμσπξλξγέζξμςαι και ξι 

ημεοξμημέεπ ςηπ δημξρέεσρηπ και ςηπ σπξβξλάπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Η Ϋμρςαρη ενεςΪζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ ςξσ τξοΫα πξσ 

διεμεογεέ ςξ διαγχμιρμϊ, άςξι ςημ Δπιςοξπά Ανιξλϊγηρηπ ςχμ ΔμρςΪρεχμ και 

Ποξρτσγόμ και ςξ απξταρέζξμ ϊογαμξ, άςξι ξ Γεμικϊπ ΓοαμμαςΫαπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 

Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ, εκδέδει ςη ρυεςικά απϊταρά ςξσ ςξ αογϊςεοξ ςοειπ (3) 

εογΪριμεπ ηµΫοεπ ποιμ απϊ ςη διεμΫογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

 

6.9.3.2  Καςά ςχμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ ατξοξύμ ςη 

ρσμμεςξυή ξπξιξσδάπξςε Αμαδϊυξσ ρςξ διαγχμιρμϊ ά ςη διεμΫογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ 

χπ ποξπ ςη διαδικαρέα παοαλαβάπ και απξρτοΪγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, καςΪ ςη 

διΪοκεια διεναγχγάπ ςξσ ιδέξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ και εμςϊπ ςηπ επϊμεμηπ εογΪριμηπ 

ηµΫοαπ απϊ ασςάμ καςΪ ςημ ξπξέα ξ εμιρςΪμεμξπ Ϋλαβε γμόρη ςξσ ρυεςικξϋ τακΫλξσ. 

Η Ϋμρςαρη ασςά δεμ επιτΫοει αμαβξλά ά διακξπά ςξσ διαγχμιρμξϋ, αλλΪ ενεςΪζεςαι 

καςΪ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ απξςελερμΪςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ ςξ αοµϊδιξ ρσλλξγικϊ 

ϊογαμξ και εκδέδεςαι η ρυεςικά απϊταρη µεςΪ απϊ γμχμξδϊςηρη ασςξϋ. 

Η Ϋμρςαρη καςΪ ςηπ ρσμμεςξυάπ Αμαδϊυξσ ρε διαγχμιρμϊ κξιμξπξιεέςαι σπξυοεχςικΪ 

ρε ασςϊμ καςΪ ςξσ ξπξέξσ ρςοΫτεςαι, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςηπ σπξβξλάπ ςηπ. 
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6.9.3.3  Καςά ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ έχπ και ςημ καςακσοχςική απόταρη, µΫρα ρε 

υοξμικϊ διΪρςηµα ςοιόμ (3) εογαρέμχμ ημεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ ΑμΪδξυξπ 

Ϋλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικάπ ποΪνεχπ ά παοαλεέφεχπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

Η Ϋμρςαρη ασςά κξιμξπξιεέςαι σπξυοεχςικΪ, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςημ σπξβξλά 

ςηπ, ρε ασςϊμ καςΪ ςξσ ξπξέξσ ρςοΫτεςαι. Η Ϋμρςαρη ενεςΪζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ 

γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ, άςξι ςημ Δπιςοξπά Ανιξλϊγηρηπ ΔμρςΪρεχμ και 

Ποξρτσγόμ, και ςξ αομϊδιξ απξταρέζξμ ϊογαμξ, άςξι ξ Γεμικϊπ ΓοαμμαςΫαπ 

ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ, εκδέδει ςη ρυεςικά απϊταρά ςξσ ςξ 

αογϊςεοξ ρε δΫκα (10) εογΪριμεπ ηµΫοεπ απϊ ςη λάνη ςηπ ποξθερμέαπ σπξβξλάπ 

εμρςΪρεχμ. 

 

6.9.3.4  Δκςϊπ ςχμ αμχςΫοχ πεοιπςόρεχμ, καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απόταρηπ, όρξμ ατξοά 

ςη μξµιµόςηςα και πληοόςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικώμ ςχμ Ϊοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ 

παοϊμςξπ Π.Δ. 118/2007, µΫρα ρε υοξμικϊ διΪρςηµα ςοιόμ (3) εογαρέμχμ ηµεοόμ, 

ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ ΑμΪδξυξπ Ϋλαβε γμόρη ςηπ αμχςΫοχ καςακσοχςικάπ 

απϊταρηπ και ςχμ χπ Ϊμχ δικαιξλξγηςικόμ. 

Η Ϋμρςαρη ασςά κξιμξπξιεέςαι σπξυοεχςικΪ, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςημ σπξβξλά 

ςηπ ρςξ μειξδϊςη καςΪ ςξσ ξπξέξσ ρςοΫτεςαι. Η Ϋμρςαρη ενεςΪζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ 

γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ, άςξι ςημ Δπιςοξπά Ανιξλϊγηρηπ ΔμρςΪρεχμ και 

Ποξρτσγόμ και ςξ απξταρέζξμ ϊογαμξ, άςξι ξ Γεμικϊπ ΓοαμμαςΫαπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 

Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ, εκδέδει ςη ρυεςικά απϊταρά ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δΫκα 

(10) εογΪριμεπ ηµΫοεπ απϊ ςη λάνη ςηπ αμχςΫοχ ςοιάμεοξσ ποξθερμέαπ 

 

6.9.4 ΔμρςΪρειπ πξσ σπξβΪλλξμςαι για ξπξιξσρδάπξςε Ϊλλξσπ λϊγξσπ, εκςϊπ απϊ ςξσπ 

ποξαματεοϊμεμξσπ, δε γέμξμςαι δεκςΫπ. 

 

6.9.5 Η ρυεςικά απϊταρη επέ ςηπ εμρςΪρεχπ κξιμξπξιεέςαι ρςξσπ εμιρςΪμεμξσπ υχοέπ σπαέςια 

καθσρςΫοηρη ςηπ Τπηοερέαπ. Οι εμιρςΪμεμξι λαµβΪμξσμ πλάοη γμόρη ςηπ ρυεςικάπ 

απϊταρηπ, µεςΪ ςημ κξιμξπξέηρη ςξσ ρόµαςϊπ ςηπ ρε ασςξϋπ, απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα 

Αουά, µε τοξμςέδα ςξσπ. 

 

6.9.6 Ο ΑμΪδξυξπ µπξοεέ καςΪ ςχμ απξτΪρεχμ πξσ επιβΪλλξσμ ρε βΪοξπ ςξσ κσοόρειπ 

δσμΪµει ςχμ Ϊοθοχμ 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 ςξσ Π.Δ. 118/2007 μα σπξβΪλει 

ποξρτσγά για λϊγξσπ μξµιµϊςηςαπ και ξσρέαπ µΫρα ρε αμαςοεπςικά ποξθερμέα ςοιΪμςα 

(30) ηµεοόμ, απϊ ςημ ημεοξμημέα πξσ Ϋλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικάπ απϊταρηπ απϊ ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 

Δπέ ςηπ ποξρτσγάπ, απξταρέζει ςξ αοµϊδιξ για ςη διξέκηρη ςξσ τξοΫα ϊογαμξ, άςξι ξ 

Γεμικϊπ ΓοαμμαςΫαπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςξσ αοµϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογΪμξσ, άςξι ςημ Δπιςοξπά Ανιξλϊγηρηπ 

ΔμρςΪρεχμ και Ποξρτσγόμ. 

 

Η εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδΫυεςαι ποξρβξλά µε Ϊλλη ξιαρδάπξςε τϋρεχπ διξικηςικά 

ποξρτσγά. 

 

6.9.7 Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ Ϊρκηρηπ Ϋμρςαρηπ, ρϋµτχμα µε ςιπ παοαγοΪτξσπ 1 και 2 ςξσ 

Ϊοθοξσ 15 ςξσ Π.Δ. 118/2007, ποξρκξµέζεςαι παοΪβξλξ καςΪθερηπ σπΫο ςξσ ∆ηµξρέξσ 

πξρξϋ έρξσ µε ςξ 0,10 επέ ςξιπ εκαςϊ (0,10%) επέ ςηπ ποξωπξλξγιρμΫμηπ ανέαπ ςχμ σπϊ 
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ποξμάθεια σπηοεριόμ, ςξ ϋφξπ ςξσ ξπξέξσ δεμ µπξοεέ μα εέμαι μικοϊςεοξ ςχμ υιλέχμ 

(1.000) και µεγαλϋςεοξ ςχμ πΫμςε υιλιΪδχμ (5.000) εσοό. Σξ παοΪβξλξ απξςελεέ 

δημϊριξ Ϋρξδξ και καςαυχοεέςαι ρςξμ κχδικϊ αοιθµϊ ειρϊδξσ (Κ.Α.Δ.) 3741 (“παοΪβξλα 

απϊ κΪθε αιςέα”). 

 

6.9.8 Άρκηρη ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ: Η ποξθερμέα για ςημ Ϊρκηρη, η Ϊρκηρη ασςάπ, 

καθόπ και η ποξθερμέα και η Ϊρκηρη  ςηπ αέςηρηπ αρταλιρςικόμ µΫςοχμ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ϋμβαρηπ, εκςϊπ εΪμ µε ςημ ποξρχοιμά διαςαγά ξ αομϊδιξπ δικαρςάπ 

απξταμθεέ διατξοεςικΪ. Δτϊρξμ αρκηθεέ αέςηρη αρταλιρςικόμ µΫςοχμ, ξ αιςόμ 

ειδξπξιεέ ρυεςικΪ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά µε κΪθε ποϊρτξοξ µΫρξ, µΫρα ρε δΫκα (10) 

ηµΫοεπ απϊ ςημ Ϊρκηρη ςηπ αιςάρεχπ. ΚαςΪ ςα λξιπΪ, η Ϊρκηρη αιςάρεχπ αρταλιρςικόμ 

µΫςοχμ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικάπ διαδικαρέαπ, εκςϊπ αμ ξοέζεςαι Ϊλλχπ 

µε ςημ ποξρχοιμά διαςαγά πξσ εκδέδεςαι καςΪ ςημ παοΪγοατξ 4 ςξσ Ϊοθοξσ 5 ςξσ Ν. 

3886/2010 (Υ.Δ.Κ. Α‟ 173/2010). 

 

7. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 
 

7.1 Η ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ θα ποξβεέ ρςη ρϋμαφη ςηπ ϋμβαρηπ, 

μεςΪ απϊ ποϊρκληρη ποξπ ςξμ ΑμΪδξυξ για ςημ σπξγοατά ςηπ ϋμβαρηπ, ατξϋ 

ποξηγξσμΫμχπ κξιμξπξιηθεέ η απϊταρη ρςξσπ λξιπξϋπ διαγχμιζϊμεμξσπ και παοΫλθξσμ 

ξι ποξθερμέεπ πξσ ξοέζξμςαι ρςξ Ν. 2522/1997, για ςημ Ϊρκηρη ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 

ποξρχοιμάπ ποξρςαρέαπ ςχμ διαγχμιζξμΫμχμ. Η εμ λϊγχ αμακξέμχρη πεοιλαμβΪμει 

ςξσλΪυιρςξμ ςα παοακΪςχ ρςξιυεέα: 

 Σξμ ςϊπξ και υοϊμξ σπξγοατάπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 Σα ρσμβαλλϊμεμα μΫοη. 

 Σξ αμςικεέμεμξ ςξσ Ϋογξσ ςξσ σμβξϋλξσ.  

 Σημ αμξιβά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 Ση ρσμτχμέα ςηπ καςακϋοχρηπ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακάοσνηπ και ςηπ 

ποϊρκληρηπ, καθόπ και ςξ ρυΫδιξ ςηπ ϋμβαρηπ. 

 Σα ρςξιυεέα ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ για ςημ καςακϋοχρη ςξσ 

διαγχμιρμξϋ.  

 Σξμ ςϊπξ, ςοϊπξ και υοϊμξ παοΪδξρηπ ςχμ παοαδξςΫχμ. 

 Σιπ ςευμικΫπ ποξδιαγοατΫπ ςχμ παοαδξςΫχμ. 

 Σξμ ςοϊπξ παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβάπ ςξσ Ϋογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 Σημ ποξθερμέα σπξγοατάπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

7.2 ςημ πεοέπςχρη πξσ ςξ ποξκηοσρρϊμεμξ „Έογξ καςακσοχθεέ ρε Έμχρη - ϋμποανη, η 

ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι μα ζηςάρει απϊ ςημ Έμχρη μα ρσρςάρει Κξιμξποανέα.  

 

7.3 Ο ΑμΪδξυξπ καλεέςαι μα σπξγοΪφει ϋμβαρη με ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά πξσ θα βαρέζεςαι 

ρςημ απϊταρη αμΪθερηπ ςηπ παοξυάπ σπηοεριόμ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα 

(σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) για ςημ σλξπξέηρη 

ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia» και ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Διακάοσνηπ, ρϋμτχμα 

με ςξ επιρσμαπςϊμεμξ ρςημ παοξϋρα χπ Τπϊδειγμα ΙI «υΫδιξ ϋμβαρηπ». 

 

7.4 Ο ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρΫλθει ρε δΫκα (10) ημΫοεπ απϊ ςημ ημεοξμημέα 

κξιμξπξέηρηπ ςηπ αμακξέμχρηπ, για ςημ σπξγοατά ςηπ ρυεςικάπ ρϋμβαρηπ, 

 
7.5 ε πεοέπςχρη μη επιθσμέαπ ά αδσμαμέαπ ςξσ αουικόπ επιλεγΫμςξπ Αμαδϊυξσ μα ρσμΪφει 

ϋμβαρη ςϊςε ασςϊπ κηοϋρρεςαι Ϋκπςχςξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊµεμα ρςξ Ϊοθοξ 34 ςξσ 
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Π.∆. 118/2007. 

 
7.6 ΔΪμ η καςακϋοχρη ά η αμΪθερη γέμεςαι ρε αλλξδαπϊ ΑμΪδξυξ η αμακξέμχρη 

απεσθϋμεςαι ρςξμ εκποϊρχπϊ ςξσ ρςημ ΔλλΪδα, εΪμ σπΪουει, ρε αμςέθεςη πεοέπςχρη 

απξρςΫλλεςαι ρυεςικά ςηλεξμξιξςσπέα ρςξμ αλλξδαπϊ ΑμΪδξυξ.  

 
7.7 Η σπξγοατεέρα δημϊρια ϋμβαρη Ϋυει ιρυϋ μΫυοι ςη λάνη ςξσ Έογξσ δηλ. 15 / 12 / 

2014, αουέζξμςαπ απϊ ςημ ημεοξμημέα αμακξέμχρηπ ρςξμ ΑμΪδξυξ ςηπ ξοιρςικάπ 

καςακϋοχρηπ ςξσ Ϋογξσ ρε ασςϊμ. 

 

7.8 Δμδεικςικϊ κεέμεμξ ςηπ ϋμβαρηπ επιρσμΪπςεςαι ρςη Διακάοσνη (ΜΔΡΟ Γ΄ - 

ΤΠΟΔΔΙΓΜΑΣΑ). ΚαςΪ ςημ σπξγοατά ςηπ ϋμβαρηπ, δε υχοεέ ξπξιαδάπξςε 

διαποαγμΪςεσρη, ξϋςε καθ‟ ξιξμδάπξςε ςοϊπξ ςοξπξπξέηρη ά ρσμπλάοχρη ςηπ 

ποξρτξοΪπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

7.9 ε αμςικειμεμικΪ δικαιξλξγημΫμεπ πεοιπςόρειπ, ετϊρξμ ρσμτχμάρξσμ ποξπ ςξϋςξ και ςα 

δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μΫοη και σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι η ςοξπξπξέηρη ποξβλΫπεςαι απϊ 

ρσμβαςικϊ ϊοξ, μπξοεέ μα ςοξπξπξιεέςαι η ρϋμβαρη, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη αομξδέξσ 

ξογΪμξσ. Η απϊταρη ςηπ διξέκηρηπ με ςημ ξπξέα ρσμαιμεέ ρςημ ςοξπξπξέηρη, δϋμαςαι μα 

ποξρβληθεέ απϊ ξπξιξμδάπξςε Ϋυει Ϋμμξμξ ρσμτΫοξμ. 

 

7.10 Η ρϋμβαρη θεχοεέςαι ϊςι εκςελΫρςηκε ϊςαμ:  

 Δκςελερςάκαμ ξι ποξβλεπϊμεμεπ ρςη ϋμβαρη ΔοΪρειπ.  

 Δκδϊθηκε ποακςικϊ με ςξ ξπξέξ πιρςξπξιεέςαι ϊςι ξι ΔοΪρειπ εκςελΫρςηκαμ 

καμξμικΪ.  

 Έγιμε η απξπληοχμά ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμάμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμΫμχπ επιβλάθηκαμ 

ςσυϊμ κσοόρειπ ά εκπςόρειπ.  

 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπΫπ ρσμβαςικΫπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ 

ρσμβαλλϊμεμα μΫοη και απξδερμεϋςηκαμ ξι ρυεςικΫπ εγγσάρειπ καςΪ ςα 

ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 

 

7.11 Σξ κεέμεμξ ςηπ ϋμβαρηπ καςιρυϋει κΪθε Ϊλλξσ κειμΫμξσ ρςξ ξπξέξ ςξϋςξ ρςηοέζεςαι, 

ϊπχπ ποξρτξοΪ, Διακάοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ ά αμΪθερηπ, εκςϊπ καςΪδηλχμ 

ρταλμΪςχμ ά παοαδοξμόμ. 

 

8. ΚΤΡΩΔΙ 
 

8.1 Ο Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρΫουεςαι μΫρα ρςημ ποξθερμέα πξσ ςξσ ξοέρςηκε για μα 

σπξγοΪφει ςη ρυεςικά ϋμβαρη, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΪ Ϋκπςχςξπ απϊ ςημ 

καςακϋοχρη πξσ Ϋγιμε ρςξ ϊμξμΪ ςξσ και απϊ κΪθε δικαέχμα πξσ απξοοΫει απϊ ασςάμ, 

με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – 

ΘοΪκηπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπάπ ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και 

Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ. 

 

8.2 Με ςημ έδια διαδικαρέα, ξ Αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΪ Ϋκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη 

και απϊ κΪθε δικαέχμΪ ςξσ πξσ απξοοΫει απ‟ ασςά, ετϊρξμ δεμ ποξρΫτεοε ςιπ 

ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερέεπ μΫρα ρςξ ρσμβαςικϊ υοϊμξ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα 

ποξβλΫπξμςαι ρςξ Ϊοθοξ 26 ςξσ Κ.Π.∆. 118/2007. Για κΪθε γεμικΪ παοΪβαρη απϊ ςξμ 

ΑμΪδξυξ, ςχμ ϊοχμ ςηπ ϋμβαρηπ (ϊπχπ καθξοέζξμςαι απϊ ασςά) και για ρσμπεοιτξοΪ 

αμςέθεςη με ςα ρσμαλλακςικΪ άθη και ςιπ αουΫπ ςηπ καλάπ πέρςηπ, με απϊταρη ςξσ 
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Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα, καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπάπ Παοαλαβάπ, 

επιβΪλλξμςαι κσοόρειπ πξσ διαλαμβΪμξμςαι απϊ ςξ Π.Δ. 118/2007, δηλαδά η ρϋρςαρη, 

ποϊρςιμξ, κάοσνη εκπςόςξσ απϊ ςη ϋμβαρη. 

 

8.3 ςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι Ϋκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ά ϋμβαρη, 

επιβΪλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ 

Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπάπ Παοαλαβάπ και 

Καλάπ ΔκςΫλερηπ ά Δπιςοξπάπ ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, η 

ξπξέα σπξυοεχςικΪ καλεέ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυά ενηγάρεχμ αθοξιρςικΪ ά 

διαζεσκςικΪ, ξι παοακΪςχ κσοόρειπ: 

 α. ΔκςΫλερη ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ρε βΪοξπ ςξσ Ϋκπςχςξσ αμαδϊυξσ εέςε απϊ 

ςξσπ σπξλξέπξσπ Αμαδϊυξσπ πξσ εέυαμ λΪβει μΫοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ά εέυαμ κληθεέ 

για διαποαγμΪςεσρη, εέςε με διεμΫογεια διαγχμιρμξϋ, εέςε με διαποαγμΪςεσρη, αμ 

ρσμςοΫυξσμ ξι ποξωπξθΫρειπ ςξσ Ϊοθοξσ 22 ςξσ Π.Δ. 118/2007. ΚΪθε Ϊμερη ά Ϋμμερη 

ποξκαλξϋμεμη ζημέα ςξσ Δημξρέξσ ά ςσυϊμ διατξοΪ πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγέζεςαι 

ρε βΪοξπ ςξσ εκπςόςξσ Αμαδϊυξσ.  

β. Ποξρχοιμϊπ ά ξοιρςικϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξμηθειόμ 

ςχμ τξοΫχμ πξσ εμπέπςξσμ ρςξ πεδέξ εταομξγάπ ςξσ Ν. 2286/1995. Ο απξκλειρμϊπ, 

ρε ξπξιαδάπξςε πεοέπςχρη, επιβΪλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ ΑμΪπςσνηπ, 

ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπάπ Πξλιςικάπ Ποξγοαμμαςιρμξϋ Ποξμηθειόμ, η 

ξπξέα σπξυοεχςικΪ καλεέ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ για παοξυά ενηγάρεχμ και µεςΪ απϊ 

αιςιξλξγημΫμη ειράγηρη ςξσ τξοΫα πξσ διεμεογεέ ςξ διαγχμιρμϊ. 

γ. Καςαλξγιρμϊπ ρςξμ ΑμΪδξυξ πξρξϋ έρξσ με ςξ 10% ςηπ ανέαπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ 

σπηοεριόμ για ςιπ ξπξέεπ κηοϋυθηκε Ϋκπςχςξπ ϊςαμ ςξσ δϊθηκε ςξ δικαέχμα μα 

παοαδόρει ςα εμ λϊγχ παοαδξςΫα μΫυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημέαπ 

διεμΫογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αμενΪοςηςα εΪμ ςελικΪ Ϋκαμε ά ϊυι υοάρη ςξσ 

δικαιόμαςξπ ασςξϋ. ε πεοέπςχρη πξσ η ποξμάθεια σλικξϋ ρε βΪοξπ εκπςόςξσ 

Αμαδϊυξσ γέμεςαι με ςοξπξπξέηρη ϊοχμ ά ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ καςακϋοχρηπ 

ςηπ αμΪθερηπ ά ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςιπ ξπξέεπ κηοϋυθηκε Ϋκπςχςξπ καςΪ πεοέπςχρη, 

καςΪ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ διατΫοξμςξπ ρε βΪοξπ ςξσ, λαμβΪμεςαι σπϊφη η διατξοΪ 

πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει απϊ ςημ ςοξπξπξέηρη ςχμ ρυεςικόμ ϊοχμ ά ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ, η ξπξέα ρσμφητέζεςαι με ςξ ποξπ καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

 

8.4 Ο ΑμΪδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι Ϋκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ά ςη ρϋμβαρη ϊςαμ: 

α. Η ρϋμβαρη δεμ σπξγοΪτηκε ά ςα παοαδξςΫα δεμ παοαδϊθηκαμ ά αμςικαςαρςΪθηκαμ 

με εσθϋμη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ.  

β. σμςοΫυξσμ λϊγξι αμχςΫοαπ βέαπ.  

 

8.5 ε πεοέπςχρη αμχςΫοαπ βέαπ, η απϊδεινη ςηπ ξπξέαπ βαοϋμει εν ξλξκλάοξσ ςξμ 

ΑμΪδξυξ, αμ δεμ κΪμει γμχρςϊ με Ϋγγοατξ ρςημ Τπηοερέα, ςα πεοιρςαςικΪ πξσ μα 

απξδεικμϋξσμ ςημ αμχςΫοα βέα μΫρα ρε εέκξρι μΫοεπ (20/μεοξ) απϊ ςϊςε πξσ ρσμΫβηραμ 

και ςα ξπξέα εέυαμ χπ ρσμΫπεια ςημ αδσμαμέα ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ ξλικά ά μεοικά 

εκςΫλερη ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αμΫλαβε, δεμ Ϋυει δικαέχμα μα επικαλερςεέ ςημ αμχςΫοα βέα 

και ςα μϊμιμα δικαιόμαςΪ ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςά.  

 

8.6 Σα ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξέ και κΪθε Ϊλλη απαέςηρη ςξσ Δημξρέξσ ά ςχμ τξοΫχμ καςΪ 

ςξσ Αμαδϊυξσ θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ τξοΫα, θα 

βεβαιξϋμςαι χπ Δημϊριξ Ϋρξδξ και θα ειρποΪςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ πεοέ 

Δημξρέχμ Δρϊδχμ. ε πεοέπςχρη Έμχρηπ Ποξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβΪλλεςαι 

αμαλξγικΪ ρε ϊλα ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ. 
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9. ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
 

9.1. Ο ΑμΪδξυξπ ξοέζει Δκποϊρχπξ και ςξμ ενξσριξδξςεέ με ειδικϊ πληοενξϋριξ μα σπξγοΪφει 

ςη ϋμβαρη, μα ςξμ εκποξρχπεέ Ϋμαμςι ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ και μα εμεογεέ κας‟ εμςξλά 

και για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα ζηςάμαςα πξσ ρυεςέζξμςαι με ςη ϋμβαρη. 

ΔπιπλΫξμ, ποΫπει μα ξοιρθεέ και αμαπληοχςάπ ςξσ Δκποξρόπξσ με ςιπ έδιεπ αομξδιϊςηςεπ. 

Αλλαγά ποξρόπξσ ά διεϋθσμρηπ ςξσ Δκποξρόπξσ ά/ και ςξσ Αμαπληοχςά ςξσ αματΫοεςαι 

γοαπςΪ ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά και ιρυϋει μεςΪ απϊ ςη γοαπςά Ϋγκοιρη ασςάπ. 

 

9.2. Ο Δκποϊρχπξπ και ξ Αμαπληοχςάπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Αμαδϊυξσ εέμαι, μεςανϋ Ϊλλχμ, 

ενξσριξδξςημΫμξι μα ςξμ αμςιποξρχπεϋξσμ ρε ϊλα ςα θΫμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη ϋμβαρη 

και μα διεσθεςξϋμ για λξγαοιαρμϊ ςξσ ξπξιαδάπξςε διατξοΪ ποξκϋπςει ά ρυεςέζεςαι με ςη 

ϋμβαρη, ρσμμεςΫυξμςαπ, ϊπξςε και ϊπξσ κληθξϋμ, ρε ρσμαμςάρειπ με ςα αομϊδια για ςημ 

παοακξλξϋθηρη και ςξμ Ϋλεγυξ ϊογαμα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ.  

 

10. ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 
 

10.1  H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδέκαια ρε πεοέπςχρη πξσ ξ ΑμΪδξυξπ: 

 κηοσυθεέ ρε καςΪρςαρη πςόυεσρηπ ά γέμξσμ ποΪνειπ αμαγκαρςικάπ εκςελΫρεχπ ρε 

βΪοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ ά ρε ρημαμςικϊ μΫοξπ ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ ρςξιυεέχμ ά 

ςεθεέ σπϊ εκκαθΪοιρη ά σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικάπ διαυεέοιρηπ. 

 καθσρςεοάρει απξδεδειγμΫμα απϊ σπαιςιϊςηςΪ ςξσ ςημ εκςΫλερη ςηπ ϋμβαρηπ. 

 ξ ΑμΪδξυξπ δεμ σλξπξιεέ ςιπ ρσμβαςικΫπ ςξσ σπξυοεόρειπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοέζεςαι 

ρςη ϋμβαρη, παοΪ ςιπ ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμΫμεπ ξυλάρειπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

 ξ ΑμΪδξυξπ εκυχοεέ ςη ϋμβαρη ά αμαθΫςει εογαρέεπ σπεογξλαβικΪ υχοέπ ςημ Ϊδεια 

ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

 εκδέδεςαι ςελερέδικη απϊταρη καςΪ ςξσ Αμαδϊυξσ για αδέκημα ρυεςικϊ με ςημ 

Ϊρκηρη ςξσ επαγγΫλμαςϊπ ςξσ. 

 

10.2 Η ΑμαθΫςξσρα Αουά, Ϋυει δικαέχμα μα καςαγγεέλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημέχπ 

γι΄ασςάμ, υχοέπ ςημ ςάοηρη ξπξιαρδάπξςε ποξθερμέαπ με γοαπςά ειδξπξέηρη ρε 

πεοέπςχρη καςΪ ςημ ξπξέα ξ ΑμΪδξυξπ παοαβεέ ξπξιξμδάπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ 

θεχοξσμΫμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςάρει ςημ παοΪβαρη ασςά εμςϊπ δΫκα 

(10) εογαρέμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςικά Ϋγγοατη ειδξπξέηρά ςξσ απϊ ςημ ΑπξκεμςοχμΫμη 

Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ. 

 

10.3 Σα απξςελΫρμαςα ςηπ καςαγγελέαπ επΫουξμςαι απϊ ςημ πεοιΫλεσρη ρςξμ ΑμΪδξυξ ςηπ εκ 

μΫοξσπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ καςαγγελέαπ. Κας‟ εναέοερη, η ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι, 

κας‟ εμΪρκηρη διακοιςικάπ ςηπ εσυΫοειαπ, για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελέαπ εέμαι 

ασςϊ δσμαςϊ, μα ςΪνει εϋλξγη (κας‟ ασςάμ) ποξθερμέα θεοαπεέαπ ςηπ παοαβΪρεχπ, ξπϊςε 

ςα απξςελΫρμαςα ςηπ καςαγγελέαπ επΫουξμςαι ασςϊμαςα με ςημ πΪοξδξ ςηπ ςαυθεέραπ 

ποξθερμέαπ, εκςϊπ εΪμ η ΑμαθΫςξσρα Αουά γμχρςξπξιάρει εγγοΪτχπ ποξπ ςξμ ΑμΪδξυξ 

ϊςι θεχοεέ ςημ παοΪβαρη θεοαπεσθεέρα. 

 

10.4 Με ςημ απϊταρη κάοσνηπ Αμαδϊυξσ εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοΫυεςαι ρ‟ ασςϊμ η 

δσμαςϊςηςα μα παοαδόρει ςα παοαδξςΫα μΫυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημέαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ πξσ διεμεογεέςαι ειπ βΪοξπ ςξσ, επιβΪλλεςαι ρσμξλικΪ ποϊρςιμξ για 

εκποϊθερμη παοΪδξρη έρξ με πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμβαςικάπ ςιμάπ, αμενΪοςηςα απϊ ςημ 

ημεοξμημέα παοΪδξρηπ μΫρα ρςξ παοευϊμεμξ υοξμικϊ διΪρςημα. ΔΪμ ξ Ϋκπςχςξπ 
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παοαδόρει ςξ ρϋμξλξ ςχμ παοαδξςΫχμ, ξ διαγχμιρμϊπ ά ςα απξςελΫρμαςα ασςξϋ, 

μαςαιόμξμςαι, με απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςικά παοαλαβά 

ςχμ κασρέμχμ. 

 

10.5 Σξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςΪ ςημ καςαγγελέα ςηπ ϋμβαρηπ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά 

βεβαιόμει ςημ ανέα ςξσ παοαρυεθΫμςξπ μΫοξσπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, καθόπ 

και κΪθε ξτειλά Ϋμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ καςΪ ςημ ημεοξμημέα καςαγγελέαπ. Η ΑμαθΫςξσρα 

Αουά αμαρςΫλλει ςημ καςαβξλά ξπξιξσδάπξςε πξρξϋ πληοχςΫξσ ρϋμτχμα με ςημ ϋμβαρη 

ποξπ ςξμ ΑμΪδξυξ μΫυοιπ εκκαθαοέρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ.  

 

10.6 ΡηςΪ ρσμτχμεέςαι μεςανϋ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ αουάπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κΪθε 

πεοέπςχρη – ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλάοχπ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, 

λϊγχ σπαέςιαπ και απξδεδειγμΫμηπ ρσμπεοιτξοΪπ ςηπ πξσ ρσμδΫεςαι αιςιχδόπ με 

ποξκληθεέρα ζημέα ά παοΪβαρη ξπξιξσδάπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςΪ ςημ 

εμΪρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικΪ με ςημ εκςΫλερη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςημ 

παοξϋρα ρϋμβαρη Ϋογξσ. 

 
 

11. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

 

11.1 Η παοΪδξρη και η παοαλαβά ςχμ παοαδξςΫχμ θα γέμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιΪγοαμμα 

σλξπξέηρηπ ςηπ παοξυάπ σπηοεριόμ, ϊπχπ ασςϊ θα καθξοιρθεέ ρςη ρυεςικά ϋμβαρη.  

 

11.2 ε πεοιπςόρειπ καθσρςεοάρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημΫμεπ ημεοξμημέεπ παοΪδξρηπ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ παοαδξςΫχμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ, επιβΪλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ 

ποξβλεπξμΫμχμ, καςΪ πεοέπςχρη, κσοόρεχμ και ποϊρςιμξ ρϋμτχμα με ςα παοακΪςχ: 

α. Για καθσρςΫοηρη πξσ πεοιξοέζεςαι ρε υοξμικϊ διΪρςημα πξσ δεμ σπεοβαέμει ςξ 1/4 ςξσ 
μΫγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ, απϊ ςξ Ϊοθοξ 26 Π.Δ. 118/07, υοϊμξσ παοΪςαρηπ, πξρξρςϊ 1% 
επέ ςηπ ρσμβαςικάπ ανέαπ ςξσ παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

β. Για καθσρςΫοηρη πξσ πεοιξοέζεςαι ρε υοξμικϊ διΪρςημα απϊ 1/4 μΫυοι ςξ 1/2 ςξσ 
μΫγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςξ Ϊοθοξ 26 ςξσ παοϊμςξπ υοϊμξσ παοΪςαρηπ, πξρξρςϊ 3% 
επέ ςηπ ρσμβαςικάπ ανέαπ ςξσ παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ΔΪμ καςΪ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοϊμξσ παοΪςαρηπ, ςχμ πεοιπςόρεχμ α και β ποξκϋπςει 
κλΪρμα ημΫοαπ, θεχοεέςαι ξλϊκληοη μΫοα. 

γ. Για καθσρςΫοηρη πξσ σπεοβαέμει ςξ παοαπΪμχ 1/2 πξρξρςϊ 5% επέ ςηπ ρσμβαςικάπ 
ανέαπ ςξσ παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

 

11.3 Οι πξιμικΫπ οάςοεπ δεμ επιβΪλλξμςαι και η Ϋκπςχρη δεμ επΫουεςαι αμ ξ ΑμΪδξυξπ 

απξδεένει ϊςι η καθσρςΫοηρη ξτεέλεςαι ρε αμόςεοη βέα ά ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ 

Αουάπ. 

 

11.4 Σα παοαπΪμχ, καςΪ πεοέπςχρη, πξρξρςΪ ποξρςέμχμ σπξλξγέζξμςαι ρςη ρσμβαςικά ανέα 

ςξσ παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοέπ ςξ Υ.Π.Α. 

 

11.5 Αμ ξ ΑμΪδξυξπ καθσρςεοάρει ςημ παοΪδξρη ςξσ παοαδξςΫξσ πΪμχ απϊ Ϋμα μάμα χπ ποξπ 

ςη ρσμτχμημΫμη ημεοξμημέα παοΪδξρηπ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά Ϋυει ςξ δικαέχμα μα 
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καςαγγεέλει ςη ϋμβαρη και μα κηοϋνει Ϋκπςχςξ ςξμ ΑμΪδξυξ για ςξ ρϋμξλξ ςξσ Έογξσ. 

 

11.6 Οι οάςοεπ καθσρςΫοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ θα πεοιΫυξμςαι ρςη ϋμβαρη, θα επιβΪλλξμςαι 

με απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπάπ Παοαλαβάπ 

και θα παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμΫμη πληοχμά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

11.7 ε πεοέπςχρη Έμχρηπ/ Κξιμξποανέαπ ξι χπ αμχςΫοχ πξιμικΫπ οάςοεπ και ςϊκξι 

επιβΪλλξμςαι αμαλξγικΪ ρε ϊλα ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ/ Κξιμξποανέαπ 

 

12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

12.1  Η πληοχμά ςηπ ανέαπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ Τπηοεριόμ ρςξμ ΑμΪδξυξ θα γέμεςαι ςμημαςικΪ 

αμΪλξγα με ςημ ποϊξδξ σλξπξέηρηπ ςξσ Ϋογξσ, μεςΪ ςημ ξοιρςικά και πξιξςικά σλξπξέηρη 

ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ ςξσ Έογξσ. Απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικΪ για ςημ πληοχμά ςξσ Αμαδϊυξσ εέμαι: 

α) Σιμξλϊγιξ Παοξυάπ Τπηοεριόμ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικάπ και αρταλιρςικάπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Ποακςικϊ παοακξλξϋθηρηπ και καλάπ εκςΫλερηπ εογαριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπά 

Παοαλαβάπ ςξσ Έογξσ. 

 

12.2 Ο ΑμΪδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κΪθε μϊμιμη αρταλιρςικά ειρτξοΪ και κοΪςηρη σπΫο Νξμικόμ 

Ποξρόπχμ ά Ϊλλχμ Οογαμιρμόμ η ξπξέα καςΪ μϊμξ βαοϋμει ςξμ ΑμΪδξυξ. Απαιςάρειπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ για ξιαδάπξςε πληοχμά δεμ θα γέμξμςαι δεκςΫπ Ϊμεσ ςηπ εκ μΫοξσπ ςξσ 

καςαθΫρεχπ ςχμ αμςέρςξιυχμ παοαρςαςικόμ ρςξιυεέχμ και εγγοΪτχμ (ςιμξλϊγια, 

απξδεένειπ, πιρςξπξιηςικΪ κ.λπ.) πξσ ατξοξϋμ ρςημ ενϊτληρη ςχμ τϊοχμ, αρταλιρςικόμ 

ειρτξοόμ και λξιπόμ δαπαμόμ πξσ ςξμ βαοϋμξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ μξμξθεςικΫπ 

και καμξμιρςικΫπ ΔιαςΪνειπ. 

 

12.3 ημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγέχμ θα γέμεςαι μΫρχ ςξσ Πεοιτεοειακξϋ Σαμεέξσ 

ΑμΪπςσνηπ Κεμςοικάπ Μακεδξμέαπ πξσ Ϋυει αμαλΪβει ςημ ςαμειακά διαυεέοιρη ςξσ Έογξσ. 

 

12.4 ςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανέαπ ςχμ παοαδξςΫχμ, γέμεςαι παοακοΪςηρη τϊοξσ ειρξδάμαςξπ 8%, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Ν. 2198/94 (ΥΔΚ Α‟ 43/ 1994), και βαοϋμει 

ςξμ ΑμΪδξυξ. ημειόμεςαι ϊςι η αμχςΫοχ παοακοΪςηρη ατξοΪ ποξκαςαβξλά τϊοξσ 

ειρξδάμαςξπ και ρσμφητέζεςαι καςΪ ςημ εςάρια τξοξλξγικά δάλχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

12.5 Δπέρηπ, παοακοαςεέςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επέ ςηπ ρσμξλικάπ καθαοάπ ρσμβαςικάπ ανέαπ 

σπΫο ςηπ Δμιαέαπ ΑμενΪοςηςηπ Αουάπ Δημξρέχμ σμβΪρεχμ (Ϊοθοξ 4 Ν. 4013/2011). 

 

12.6  ε πεοέπςχρη Κξιμξποανέαπ ά Έμχρηπ ποξρόπχμ Ϊμεσ μξμικάπ ποξρχπικϊςηςαπ, ςα 

παοαρςαςικΪ εκδέδξμςαι απϊ κΪθε Ϋμα μΫλξπ ςηπ Κξιμξποανέαπ ά ςηπ Έμχρηπ υχοιρςΪ, 

αμΪλξγα με ςξ μΫοξπ ςξσ Έογξσ πξσ  Ϋυει αμαλΪβει μα σλξπξιάρει, ϊπχπ Ϋυει πεοιγοατεέ 

ρςημ Σευμικά ΠοξρτξοΪ ςηπ ρυεςικάπ Έμχρηπ ά Κξιμξποανέαπ, και με αματξοΪ ρςημ 

πεοιγοατά ασςά.  

 

12.7 Δέμαι δσμαςϊμ για λϊγξσπ εσυΫοειαπ μα ποξβλετθεέ και μα δηλχθεέ ποξπ ςημ ΑμαθΫςξσρα 

Αουά καςΪ ςη διΪοκεια ρϋμαφηπ ςηπ ϋμβαρηπ ξ ξοιρμϊπ εμϊπ μΫλξσπ ςηπ εμόρεχπ ά 

Κξιμξποανέαπ χπ εκποξρόπξσ (“project leader”). Ο εκποϊρχπξπ ασςϊπ θα εκδέδει ςξ 

ρυεςικϊ παοαρςαςικϊ και θα μεοιμμΪ για ςημ καςαβξλά ςχμ ρυεςικόμ πξρόμ ρςα σπϊλξιπα 
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μΫλη καςΪ ςξ λϊγξ ρσμμεςξυάπ εκΪρςξσ ρςξ σλξπξιηθΫμ ςμάμα ςξσ Έογξσ. Η ΑμαθΫςξσρα 

Αουά δεμ σπΫυει καμέα εσθϋμη για ςημ ποξράκξσρα καςαβξλά ρςα μΫλη ςηπ εμόρεχπ / 

Κξιμξποανέαπ και δεμ εμπλΫκεςαι εμ γΫμει καθ‟ ξιξμδάπξςε ςοϊπξ ρε ζηςάμαςα πξσ 

αματΫοξμςαι ρςιπ ερχςεοικΫπ ρυΫρειπ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ εμόρεχπ / Κξιμξποανέαπ. 

 
 

13. ΔΙΔΙΚΔ ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
 

13.1  Ο ΑμΪδξυξπ ξτεέλει μα εκςελεέ ςα καθάκξμςα πξσ αμαλαμβΪμει με ςη ϋμβαρη ρϋμτχμα με 

ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, ςηπ Διακάοσνηπ, ςηπ Απϊταρηπ Καςακϋοχρηπ και ςηπ ΠοξρτξοΪπ 

ςξσ, διατξοεςικΪ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει καςΪ μϊμξ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 

13.2  Καθ΄ ϊλη ςη διΪοκεια εκςΫλερηπ ςξσ Έογξσ, ξ ΑμΪδξυξπ θα ποΫπει μα ρσμεογΪζεςαι ρςεμΪ με 

ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, σπξυοεξϋςαι δε μα λαμβΪμει σπϊφη ςξσ ξπξιερδάπξςε παοαςηοάρειπ 

ςηπ ρυεςικΪ με ςημ εκςΫλερη ςξσ Έογξσ. 

 
13.3 Ο ΑμΪδξυξπ θα εέμαι πλάοχπ και απξκλειρςικΪ μϊμξπ σπεϋθσμξπ για ςημ ςάοηρη ςηπ 

ιρυϋξσραπ μξμξθερέαπ χπ ποξπ ςξ απαρυξλξϋμεμξ απϊ ασςϊμ ποξρχπικϊ για ςημ εκςΫλερη 

ςχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ ϋμβαρηπ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά δεμ Ϋυει σπξυοΫχρη καςαβξλάπ 

απξζημέχρηπ για σπεοχοιακά απαρυϊληρη ά ξπξιαδάπξςε Ϊλλη αμξιβά ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ 

Αμαδϊυξσ ά ςοέςχμ.  

 
13.4  Ο ΑμΪδξυξπ εγγσΪςαι για ςη διΪθερη ςξσ αματεοξμΫμξσ ρςημ ΠοξρτξοΪ ςξσ, επιρςημξμικξϋ 

και λξιπξϋ ποξρχπικξϋ, καθόπ επέρηπ και ρσμεογαςόμ πξσ θα διαθΫςξσμ ςημ απαιςξϋμεμη 

εμπειοέα, ςευμξγμχρέα και ικαμϊςηςα, όρςε μα αμςαπξκοιθξϋμ πλάοχπ ρςιπ απαιςάρειπ ςηπ 

ϋμβαρηπ, σπϊρυεςαι δε και βεβαιόμει ϊςι θα επιδεικμϋξσμ πμεϋμα ρσμεογαρέαπ καςΪ ςιπ 

επατΫπ ςξσπ με ςιπ αομϊδιεπ σπηοερέεπ και ςα ρςελΫυη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ά ςχμ 

εκΪρςξςε σπξδεικμσξμΫμχμ απϊ ασςάμ ποξρόπχμ. ε αμςέθεςη πεοέπςχρη η ΑμαθΫςξσρα 

Αουά δϋμαςαι μα ζηςάρει ςημ αμςικαςΪρςαρη μΫλξσπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, ξπϊςε ξ 

ΑμΪδξυξπ ξτεέλει μα ποξβεέ ρε αμςικαςΪρςαρη με Ϊλλξ ποϊρχπξ αμΪλξγηπ εμπειοέαπ και 

ποξρϊμςχμ.  

 
13.5 ΑμςικαςΪρςαρη μΫλξσπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, καςϊπιμ αιςάμαςϊπ ςξσ, καςΪ ςη 

διΪοκεια ςηπ εκςΫλερηπ ςξσ Έογξσ δϋμαςαι μα γέμει μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ 

και μϊμξ με Ϊλλξ ποϊρχπξ αμςιρςξέυχμ ποξρϊμςχμ ά εμπειοέαπ. Ο ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

ειδξπξιάρει ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά εγγοΪτχπ, ςξσλΪυιρςξμ ςοιΪμςα (30) ημεοξλξγιακΫπ 

ημΫοεπ ποιμ απϊ ςημ αμςικαςΪρςαρη. Διδικϊςεοα, για ςξμ Τπεϋθσμξ ςξσ Έογξσ ά ςξμ 

Αμαπληοχςά ασςξϋ ςξ υοξμικϊ διΪρςημα εγγοΪτξσ ειδξπξιάρεχπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ρε 

πεοέπςχρη αμςικαςΪρςαρηπ ά απξυόοηράπ ςξσ για ξιξδάπξςε λϊγξ απϊ ςημ σλξπξέηρη ςξσ 

Έογξσ ξοέζεςαι ρε ςξσλΪυιρςξμ 45 ημΫοεπ ποξ ςηπ ημεοξμημέαπ ςηπ ρκξπξϋμεμηπ 

αμςικαςαρςΪρεχπ ά απξυχοάρεόπ ςξσ. ςξ διΪρςημα ασςϊ παοΫυει καμξμικΪ ςιπ σπηοερέεπ 

ςξσ.  

 
13.6 ε πεοέπςχρη πξσ μΫλη ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ απξυχοάρξσμ απϊ ασςάμ ά λϋρξσμ 

ςη ρσμεογαρέα ςξσπ μαζέ ςξσ, ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλέρει ϊςι καςΪ ςξ υοξμικϊ 

διΪρςημα μΫυοι ςημ απξυόοηρά ςξσπ θα παοΫυξσμ καμξμικΪ ςιπ σπηοερέεπ ςξσπ και ατεςΫοξσ 

μα αμςικαςαρςάρει Ϊμερα ςξσπ απξυχοάραμςεπ ρσμεογΪςεπ.  

 
13.7 Ο ΑμΪδξυξπ ξτεέλει μα εμεογεέ με επιμΫλεια και τοξμςέδα, όρςε μα εμπξδέζει ποΪνειπ ά 

παοαλεέφειπ πξσ θα μπξοξϋραμ μα Ϋυξσμ απξςΫλερμα αμςέθεςξ με ςξ ρσμτΫοξμ ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 
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13.8 Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ ρε ξπξιξμδάπξςε ςοέςξ ςχμ σπξυοεόρεχμ και 

δικαιχμΪςχμ πξσ απξοοΫξσμ απϊ ςη ϋμβαρη πξσ θα ρσμΪφει με ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

Ττέρςαςαι ϊμχπ δσμαςϊςηςα εκυόοηρηπ ςηπ ϋμβαρηπ ρε ςοΪπεζα. 

 
13.9 Η ΑμαθΫςξσρα Αουά απαλλΪρρεςαι απϊ κΪθε εσθϋμη και σπξυοΫχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα ά 

απϊ κΪθε Ϊλλη αιςέα καςΪ ςημ εκςΫλερη ςξσ Έογξσ. ε πεοέπςχρη ξπξιαρδάπξςε παοΪβαρηπ 

ά ζημέαπ πξσ ποξκληθεέ ρε ςοέςξσπ απϊ ςα τσρικΪ ποϊρχπα πξσ απαρυξλεέ ξ ΑμΪδξυξπ ά ξι 

σπεογξλΪβξι ασςξϋ, σπξυοεξϋςαι ξ ΑμΪδξυξπ μϊμξπ ασςϊπ ποξπ απξκαςΪρςαρά ςηπ.  

 
13.10  ε πεοέπςχρη πξσ ξ ΑμΪδξυξπ εέμαι Έμχρη /Κξιμξποανέα, ςα μΫλη πξσ απξςελξϋμ ςημ 

Έμχρη /Κξιμξποανέα θα εέμαι απϊ κξιμξϋ και ειπ ξλϊκληοξ σπεϋθσμα Ϋμαμςι ςηπ ΑμαθΫςξσραπ 

Αουάπ για ςημ εκπλάοχρη ϊλχμ ςχμ απξοοεξσρόμ απϊ ςημ παοξϋρα σπξυοεόρεόμ ςξσπ. 

Σσυϊμ στιρςΪμεμεπ μεςανϋ ςξσπ ρσμτχμέεπ πεοέ καςαμξμάπ ςχμ εσθσμόμ ςξσπ Ϋυξσμ ιρυϋ 

μϊμξμ ρςιπ ερχςεοικΫπ ςξσπ ρυΫρειπ και ρε καμέα πεοέπςχρη δεμ δϋμαμςαι μα ποξβληθξϋμ 

Ϋμαμςι ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ χπ λϊγξπ απαλλαγάπ ςξσ εμϊπ μΫλξσπ απϊ ςιπ εσθϋμεπ και ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ Ϊλλξσ ά ςχμ Ϊλλχμ μελόμ για ςημ ξλξκλάοχρη ςξσ Έογξσ. 

 
13.11 ε πεοέπςχρη πξσ ξ ΑμΪδξυξπ εέμαι Έμχρη /Κξιμξποανέα και καςΪ ςη διΪοκεια ςηπ εκςΫλερηπ 

ςηπ ϋμβαρηπ, ξπξιξδάπξςε απϊ ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ / Κξιμξποανέαπ, εναιςέαπ αμικαμϊςηςαπ 

ςξσ, για ξπξιξδάπξςε λϊγξ ά λϊγχ αμχςΫοαπ βέαπ δεμ μπξοεέ μα αμςαπξκοιθεέ ρςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ, ςα σπϊλξιπα μΫλη ρσμευέζξσμ μα Ϋυξσμ ςημ εσθϋμη ξλξκλάοχρηπ ςηπ 

ϋμβαρηπ με ςξσπ έδιξσπ ϊοξσπ.  

 
13.12 ςημ χπ Ϊμχ πεοέπςχρη ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι αμελληςέ μα εμημεοόρει ρυεςικΪ εγγοΪτχπ 

ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. ΔΪμ καςΪ ςημ κοέρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ξι ρσμβαςικξέ ϊοξι 

μπξοξϋμ μα εκπληοχθξϋμ απϊ ςα εμαπξμεέμαμςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ /Κξιμξποανέαπ, η ϋμβαρη 

σλξπξιεέςαι απϊ ςα λξιπΪ μΫλη ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ και ενακξλξσθεέ μα παοΪγει ϊλα ςα Ϋμμξμα 

απξςελΫρμαςΪ ςηπ. Η ρυεςικά Απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ πεοέ ςηπ δσμαςϊςηςαπ 

εκπλάοχρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ απϊ ςα εμαπξμεέμαμςα μΫλη κξιμξπξιεέςαι εγγοΪτχπ ρςξμ 

ΑμΪδξυξ. 

 
13.13 Δτϊρξμ η ΑμαθΫςξσρα Αουά απξταρέρει ρυεςικΪ ϊςι ςα εμαπξμεέμαμςα μΫλη δεμ επαοκξϋμ για 

μα εκπληοόρξσμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, ςϊςε η ΑμΪδξυξπ Έμχρη /Κξιμξποανέα ξτεέλει μα 

ποξςεέμει αμςικαςαρςΪςη, με ποξρϊμςα αμςέρςξιυα ςξσ απξυχοξϋμςξπ μΫλξσπ. Η ποϊςαρη θα 

ποΫπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ρυεςικΪ Ϋγγοατα ρςα ξπξέα ξ αμςικαςαρςΪςηπ δερμεϋεςαι για ςημ 

ποξράκξσρα εκπλάοχρη ςχμ εμ λϊγχ ρσμβαςικόμ ϊοχμ και ςημ εμ γΫμει σπξκαςΪρςαρη ςξσ 

ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απξυχοξϋμςξπ μΫλξσπ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά εγκοέμει με Απϊταρά ςηπ 

ςημ αμςικαςΪρςαρη ασςά. ε πεοέπςχρη ϊμχπ πξσ η ποϊςαρη για ρσγκεκοιμΫμξ 

αμςικαςαρςΪςη δεμ γέμει απξδεκςά, η ΑμαθΫςξσρα Αουά διαςηοεέ ςξ δικαέχμα μα κηοϋνει ςξμ 

ΑμΪδξυξ Έμχρη /Κξιμξποανέα Ϋκπςχςξ.  

 
13.14 Όλα ςα απξςελΫρμαςα, μελΫςεπ, ρςξιυεέα και κΪθε Ϊλλξ Ϋγγοατξ ά αουεέξ ρυεςικϊ με ςξ 

Έογξ, καθόπ και ϊλα ςα σπϊλξιπα παοαδξςΫα πξσ θα απξκςηθξϋμ ά θα αμαπςσυθξϋμ απϊ ςξμ 

ΑμΪδξυξ με δαπΪμεπ ςξσ Έογξσ, θα απξςελξϋμ απξκλειρςικά ιδιξκςηρέα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ 

Αουάπ, πξσ μπξοξϋμ μα ςα διαυειοέζξμςαι πλάοχπ και μα ςα εκμεςαλλεϋξμςαι (ϊυι εμπξοικΪ), 

εκςϊπ και αμ άδη ποξωπΪουξσμ ρυεςικΪ πμεσμαςικΪ δικαιόμαςα.  

 
13.15 Σα απξςελΫρμαςα θα εέμαι πΪμςξςε ρςη διΪθερη ςχμ μξμέμχμ εκποξρόπχμ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ 

Αουάπ καςΪ ςη διΪοκεια ιρυϋξπ ςηπ ϋμβαρηπ, και εΪμ βοέρκξμςαι ρςημ καςξυά ςξσ Αμαδϊυξσ, 

θα παοαδξθξϋμ ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά καςΪ ςημ με ξπξιξμδάπξςε ςοϊπξ λάνη ά λϋρη ςηπ 
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ϋμβαρηπ. ε πεοέπςχρη αουεέχμ με ρςξιυεέα ρε ηλεκςοξμικά μξοτά, ξ ΑμΪδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα ρσμξδεϋρει ςημ παοΪδξρά ςξσπ με Ϋγγοατη ςεκμηοέχρη και με ξδηγέεπ για 

ςημ αμΪκςηρη/διαυεέοιρά ςξσπ. Με ςημ ξοιρςικά παοαλαβά ςξσ Έογξσ ςα δικαιόμαςα 

πμεσμαςικάπ ιδιξκςηρέαπ πξσ θα παοαυθξϋμ καςΪ ςημ εκςΫλερη ςξσ Έογξσ και δεμ εμπέπςξσμ 

ρςιπ παοαπΪμχ παοαγοΪτξσπ μεςαβιβΪζξμςαι απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ ασςξδέκαια ρςημ ΑμαθΫςξσρα 

Αουά η ξπξέα θα εέμαι πλΫξμ η απξκλειρςικά δικαιξϋυξπ επέ ςξσ Έογξσ και θα τΫοξσμ ϊλεπ 

ςιπ ενξσρέεπ πξσ απξοοΫξσμ απϊ ασςϊ, εμδεικςικΪ και ϊυι πεοιξοιρςικΪ αματεοξμΫμχμ ςηπ 

ενξσρέαπ ξοιρςικάπ ά ποξρχοιμάπ αμαπαοαγχγάπ ςξσ λξγιρμικξϋ με κΪθε μΫρξ και μξοτά, εμ 

ϊλχ ά εμ μΫοει, ςημ ενξσρέα τϊοςχρηπ, εμτΪμιρηπ ρςημ ξθϊμη, εκςΫλερηπ μεςαβέβαρηπ, 

αμςιγοατάπ, απξθάκεσρηπ αλλΪ και ςοξπξπξέηρηπ υχοέπ Ϊδεια ςξσ Αμαδϊυξσ, η ξπξέα ρε 

κΪθε πεοέπςχρη παοΫυεςαι αμΫκκληςα δια ςηπ σπξγοατάπ ςηπ ϋμβαρηπ. 

 
 

14. ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
 

14.1 Η παοακξλξϋθηρη ςηπ σλξπξέηρηπ ςηπ ποξμάθειαπ θα γέμεςαι απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπά 

Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ ςξσ Έογξσ. 

 

14.2 Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ μπξοεέ μα απεσθϋμεςαι και εγγοΪτχπ ποξπ ςξμ 

ΑμΪδξυξ, δέμξμςαπ ρσγκεκοιμΫμεπ ξδηγέεπ και καςεσθϋμρειπ. 

 

14.3 Ο ΑμΪδξυξπ Ϋυει σπξυοΫχρη μα λαμβΪμει σπϊφη ςξσ ςιπ παοαςηοάρειπ ςηπ Δπιςοξπάπ επέ 

ςηπ παοξυάπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ. ΚΪθε ελΪςςχμα ά παοΪλειφη πξσ γμχρςξπξιεέςαι 

εγγοΪτχπ ρςξμ ΑμΪδξυξ ποΫπει μα επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ, μΫρα ρε εϋλξγη ποξθερμέα 

πξσ ςΪρρεςαι ρςξ ρυεςικϊ Ϋγγοατξ. Ο ΑμΪδξυξπ Ϋυει ςημ σπξυοΫχρη μα επαμξοθόμει για ςα 

ελαςςόμαςα ά ςιπ παοαλεέφειπ ςξσ καςΪ ςημ παοξυά ςηπ σπηοερέαπ ςξσ μΫυοι ςη λάνη ςηπ 

ρϋμβαρηπ.  

 

14.4 Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ εέμαι αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη, ςημ 

ανιξλϊγηρη και ςξμ Ϋλεγυξ ςχμ επιμΫοξσπ εμεογειόμ και ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Ϋογξσ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ρσμςΪρρξμςαπ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικάπ παοαλαβάπ ςξσ Ϋογξσ. ΑμαλσςικΪ 

ξ ςοϊπξπ εκςΫλερηπ, παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβάπ ςξσ Ϋογξσ θα ξοέζεςαι ρςη ρϋμβαρη. 

 

14.5 Σξ Ϋογξ ςξσ Αμαδϊυξσ παοακξλξσθεέςαι, καθξδηγεέςαι και εγκοέμεςαι καθ‟ ϊλη ςη διΪοκεια 

ςηπ ρϋμβαράπ ςξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, με βΪρη ρυεςικΫπ ειρηγάρειπ ςηπ Δπιςοξπάπ 

Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ. 

 
14.6 Σξ Ϋογξ ςξσ Αμαδϊυξσ απξςσπόμεςαι ρςα παοαδξςΫα πξσ αματΫοξμςαι ρςημ παοΪγοατξ 

1.3 ςηπ Διακάοσνηπ. 

 

14.7 Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ ελΫγυει, παοακξλξσθεέ και 

ανιξλξγεέ ςξ Ϋογξ και ςα παοαδξςΫα ςξσ Αμαδϊυξσ, ποξκειμΫμξσ μα εναρταλέζεςαι η πξιϊςηςα 

και η απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ ζηςξϋμεμχμ σπηοεριόμ.  

 
14.8 Η διαδικαρέα πξσ θα εταομξρςεέ για ςημ παοαλαβά ςχμ ΠαοαδξςΫχμ ςηπ παοαγοΪτξσ 

Α. 3 ςηπ Διακάοσνηπ εέμαι η ακϊλξσθη:  

 

 Ο ΑμΪδξυξπ σπξβΪλλει ρςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ ςα 

παοαδξςΫα ςξσ εμςϊπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ποξθερμιόμ.  

 

 Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ κξιμξπξιεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ 
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εγγοΪτχπ ςιπ παοαςηοάρειπ ςηπ επέ ςχμ ΠαοαδξςΫχμ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ 15 εογΪριμχμ 

ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβά ςξσπ. ΔΪμ παοΫλθει ςξ διΪρςημα ςχμ 15 εογαρέμχμ ημεοόμ, 

υχοέπ η ΑμαθΫςξσρα Αουά μα κξιμξπξιάρει ρςξμ ΑμΪδξυξ παοαςηοάρειπ, ςϊςε ςα παοαδξςΫα 

θεχοξϋμςαι παοαλητθΫμςα.  

 

 Οι παοαςηοάρειπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ επέ ςχμ ΠαοαδξςΫχμ εέμαι δσμαςϊ μα 

πεοιλαμβΪμξσμ: (α) Καςαγοατά ελλεέφεχμ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ παοαδξςΫχμ, (β) 

Διδικϊςεοεπ καςεσθϋμρειπ για ςη ρσμΫυιρη ςξσ Ϋογξσ ςξσ σμβξϋλξσ, (γ) Δπιράμαμρη 

πεδέχμ μη ικαμξπξιηςικάπ παοξυάπ σπηοεριόμ απϊ ςξμ ϋμβξσλξ  

 

 ςιπ πεοιπςόρειπ παοαςηοάρεχμ πξσ εμπέπςξσμ ρςιπ καςηγξοέεπ (α) και (β) ςξσ 

ποξηγξϋμεμξσ εδατέξσ, ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα επαμσπξβΪλλει ςα παοαδξςΫα ςξσ με 

ρσμπληοχμΫμεπ ςιπ διαπιρςχθεέρεπ ελλεέφειπ, εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςάμαςξπ δΫκα (10) 

εογαρέμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημέα παοαλαβάπ ςχμ ρυεςικόμ παοαςηοάρεχμ ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. ΔΪμ και πΪλι ςξ επαμσπξβαλλϊμεμξ ΠαοαδξςΫξ δεμ θεχοηθεέ καςΪ ςημ 

κοέρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ικαμξπξιηςικϊ, με Ϋγγοατϊ ςηπ πξσ κξιμξπξιεέςαι ρςξμ 

ΑμΪδξυξ εμςϊπ διαρςάμαςξπ 5 εογΪριμχμ ημεοόμ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά δικαιξϋςαι μα κιμάρει 

διαδικαρέεπ πεοέ κηοϋνεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ χπ Ϋκπςχςξσ. ΔΪμ παοΫλθει Ϊποακςη η 

ποξηγξϋμεμη ποξθερμέα ςχμ 5 εογαρέμχμ ημεοόμ, ςα παοαδξςΫα θεχοξϋμςαι 

παοαλητθΫμςα.  

 

 ςιπ πεοιπςόρειπ παοαςηοάρεχμ πξσ εμπέπςξσμ ρςημ καςηγξοέα (γ), ξ ΑμΪδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα ποξβεέ ρςη βελςέχρη ςχμ παοευξμΫμχμ σπηοεριόμ ςξσ, ρςα ρημεέα πξσ ςξσ 

επιρημΪμθηκαμ, καςΪ ςξ επϊμεμξ ςοέμημξ. ΔΪμ και ςξ επϊμεμξ ςοέμημξ η ΑμαθΫςξσρα Αουά 

διαπιρςόρει και πΪλι ρημεέα μη ικαμξπξιηςικάπ παοξυάπ σπηοεριόμ απϊ ςξ ϋμβξσλξ, Ϋυει 

ςξ δικαέχμα μα ποξβεέ ρςημ λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 

 Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ ετϊρξμ διαπιρςόρει ςημ επιςσυά 

ξλξκλάοχρη ϊλχμ ςχμ ποξηγξϋμεμχμ ρςαδέχμ παοαλαβάπ ςχμ επιμΫοξσπ παοαδξςΫχμ ςξσ 

Ϋογξσ, ρσμςΪρρει ποχςϊκξλλξ Οοιρςικάπ Παοαλαβάπ ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Έογξσ και ςξ 

διαβιβΪζει ρςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. Η Οοιρςικά Παοαλαβά ςξσ ρσμϊλξσ 

ςξσ Έογξσ θα γέμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ.  

 

14.9 Η παοακξλξϋθηρη ςξσ Ϋογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ 

ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ, δεμ απαλλΪρρει ςξμ ΑμΪδξυξ ςηπ εσθϋμηπ για ρτΪλμαςα, αμακοέβειεπ ά 

παοαλεέφειπ πξσ θα διαπιρςχθξϋμ καςΪ ςημ ξοιρςικά παοαλαβά ςξσ Ϋογξσ και ςα ξπξέα ξ 

ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αμαμξοτόρει ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ παοϊμ Ϊοθοξ, Ϋρςχ κι 

αμ ασςΪ δεμ διαπιρςόθηκαμ καςΪ ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ. 

 

14.10 Ο ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμεογΪζεςαι με ςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ 

ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ και μα διεσκξλϋμει ρςξ Ϋογξ ςξσπ ςξ ποξρχπικϊ και ςξσπ ρσμεογΪςεπ ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ και ςηπ Δπιςοξπάπ. Τπξυοεξϋςαι, επέρηπ, ξπξςεδάπξςε ςξσ ζηςηθεέ 

Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ και ςα αομϊδια ϊογαμα ςηπ αμαθΫςξσραπ 

αουάπ, μα παοέρςαςαι ρε ρσρκΫφειπ για ςημ παοξσρέαρη ςξσ Ϋογξσ ςξσ, ςη ρσζάςηρη 

ποξβλημΪςχμ και, γεμικόπ, θεμΪςχμ πξσ αμακϋπςξσμ καςΪ ςη διΪοκεια εκςΫλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ςη λάφη ξδηγιόμ και καςεσθϋμρεχμ, καθόπ και εκαςΫοχθεμ διεσκοιμέρεχμ. 
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15.  ΔΚΦΩΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 
 

15.1   Ο ΑμΪδξυξπ δε δικαιξϋςαι μα μεςαβιβΪρει ά μα εκυχοάρει ςη ϋμβαρη ά μΫοξπ ασςάπ, υχοέπ 

ςημ Ϋγγοατη ρσμαέμερη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. Κας‟ εναέοερη ξ ΑμΪδξυξπ δικαιξϋςαι μα 

εκυχοάρει, υχοέπ Ϋγκοιρη, ςιπ απαιςάρειπ ςξσ Ϋμαμςι ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ για ςημ 

καςαβξλά ςξσ σμβαςικξϋ Σιμάμαςξπ, με βΪρη ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, ρε ΣοΪπεζα ςηπ 

επιλξγάπ ςξσ πξσ λειςξσογεέ μϊμιμα ρςημ ΔλλΪδα. 

 

15.2   Η ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι μα εγκοέμει αέςημα ςξσ Αμαδϊυξσ για μεςαβέβαρη ά εκυόοηρη, 

μϊμξ ρςημ πεοέπςχρη πξσ εκεέμξπ πξσ ςξμ σπξκαθιρςΪ αμςαπξκοέμεςαι ρςα κοιςάοια 

επιλξγάπ πξσ έρυσραμ για ςημ αμΪθερη ςηπ ϋμβαρηπ. ε πεοέπςχρη σπξκαςΪρςαρηπ ξ 

ΑμΪδξυξπ δεμ απαλλΪρρεςαι απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ρυεςικΪ με ςξ ςμάμα ςηπ ϋμβαρηπ 

πξσ Ϋυει άδη εκςελερθεέ ά ςξ ςμάμα πξσ δεμ εκυχοάθηκε. 

 
 

16.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΔΩΙΔΙΚΙΑ 
 

Η παοξϋρα ϋμβαρη διΫπεςαι απϊ ςημ Δλλημικά και Κξιμξςικά Νξμξθερέα και κΪθε διατξοΪ πξσ 

θα ποξκϋφει μεςανϋ ςχμ Τπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ, η ξπξέα θα ατξοΪ ςημ εκςΫλερη, ςημ 

εταομξγά ά γεμικΪ ςιπ ρυΫρειπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ασςά, θα λσθεέ απϊ ςα εδοεϋξμςα ρςξ 

Νξμϊ Θερραλξμέκηπ αομϊδια δικαρςάοια. Δέμαι ασςξμϊηςξ ϊςι ποιμ απϊ ξπξιαδάπξςε ποξρτσγά 

ρςα δικαρςάοια, ςα ρσμβαλλϊμεμα μΫοη θα καςαβΪλλξσμ κΪθε ποξρπΪθεια για τιλικά 

διεσθΫςηρη ςχμ διατξοόμ πξσ εμδευϊμεμα μα αματϋξμςαι μεςανϋ ςξσπ. 

 

Η ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ δεμ αμαλαμβΪμει καμέα σπξυοΫχρη για ςσυϊμ 

μΫςοα πξσ θα λητθξϋμ απϊ ξπξιαδάπξςε αουά και ασνάρειπ ςχμ κΪθε τϋρεχπ δαπαμόμ, τϊοχμ, 

ςελόμ κ.λπ. 

 

 

17. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Καθ‟ ϊλη ςη διΪοκεια ιρυϋξπ ςηπ ϋμβαρηπ, αλλΪ και μεςΪ ςη λάνη ά λϋρη ασςάπ, ξ ΑμΪδξυξπ 

αμαλαμβΪμει ςημ σπξυοΫχρη μα ςηοάρει εμπιρςεσςικΪ και μα μη γμχρςξπξιάρει ρε ςοέςξσπ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμΫμχμ ςχμ εκποξρόπχμ ςξσ ελλημικξϋ και διεθμξϋπ Σϋπξσ), υχοέπ ςημ 

ποξηγξϋμεμη Ϋγγοατη ρσγκαςΪθερη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, ξπξιαδάπξςε Ϋγγοατα ά 

πληοξτξοέεπ πξσ θα πεοιΫλθξσμ ρε γμόρη ςξσ καςΪ ςημ εκςΫλερη ςχμ σπηοεριόμ και ςημ 

εκπλάοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ. 

 

Ο ΑμΪδξυξπ δεμ δϋμαςαι μα ποξβαέμει ρε δημϊριεπ δηλόρειπ ρυεςικΪ με ςξ Ϋογξ ςηπ ϋμβαρηπ 

υχοέπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρσμαέμερη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, ξϋςε μα ρσμμεςΫυει ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ αρσμβέβαρςεπ με ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απΫμαμςι ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά και δεμ 

δερμεϋει ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, με καμΫμα ςοϊπξ, υχοέπ ςημ ποξηγξϋμεμη γοαπςά ςηπ 

ρσμαέμερη. 

 

ΚαςΪ ςημ εκςΫλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά και ϊλα ςα ενξσριξδξςημΫμα απ‟ 

ασςάμ ποϊρχπα ξτεέλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμΫμα, παοΪ μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ 

δικαιξϋμςαι μα γμχοέζξσμ, πληοξτξοέεπ πξσ πεοιάλθαμ ρ' ασςξϋπ καςΪ ςη διΪοκεια και με ςημ 

εσκαιοέα ςηπ σλξπξέηρηπ ςξσ Ϋογξσ ςηπ ϋμβαρηπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικΪ ζηςάμαςα ά μεθϊδξσπ 

σλξπξέηρηπ ςξσ Ϋογξσ ςηπ ϋμβαρηπ ά ςξσ Αμαδϊυξσ. 
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18. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 
 

Όλξ ςξ σλικϊ πξσ παοΪγεςαι ρςξ πλαέριξ ςξσ Έογξσ παοαδέδεςαι απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ ρςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 

Σα πμεσμαςικΪ και ρσγγεμικΪ δικαιόμαςα οηςόπ εκυχοξϋμςαι ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά υχοέπ ςημ 

καςαβξλά ποϊρθεςηπ αμξιβάπ, πΫοαμ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςημ ρυεςικά ϋμβαρη. 

 

Η ΑμαθΫςξσρα Αουά θα Ϋυει ςα απξκλειρςικΪ δικαιόμαςα ϊλχμ ςχμ σλικόμ, εμςϋπχμ και 

ηλεκςοξμικόμ και λξιπόμ παοαδξςΫχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. Ο ΑμΪδξυξπ δεμ μπξοεέ μα ςα 

υοηριμξπξιεέ υχοέπ ςημ Ϋγκοιρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

 

ε κΪθε πεοέπςχρη η ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι μα ζηςάρει και ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι, εμςϊπ 

πΫμςε (5) εογαρέμχμ ημεοόμ, μα παοαδόρει ξπξιξδάπξςε φητιακϊ ά Ϋμςσπξ σλικϊ Ϋυει παοαυθεέ 

μΫυοι ςη ρςιγμά ςηπ αέςηρηπ και ρυεςέζεςαι με σπηοερέεπ πξσ παοΫυει ξ ΑμΪδξυξπ για ςημ 

σλξπξέηρη ςξσ Έογξσ. 
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ΜΔΡΟ Γ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Α) ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ 
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Α/Α Πακέςξ Δογαρίαπ / Δοάρη Παοαδξςέξ  Ποξρτεοόμεμη Σιμή  
(με Υ.Π.Α.) 

1.4 σμαμςήρειπ Δςαίοχμ Πλάοηπ ΥΪκελξπ σμαμςάρεχμ (ποϊρκληρη, ποϊγοαμμα, λέρςα ρσμμεςευϊμςχμ, τχςξγοατέεπ, ποακςικΪ 
κξκ) 

  
  

2.1 Διξογάμχρη δοάρεχμ επικξιμχμίαπ 
και διάυσρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ 

ςξσ έογξσ 

Πλάοηπ τΪκελξπ ςξσ ςελικξϋ σμεδοέξσ και ςχμ road show Δκδηλόρεχμ ρςξσπ δϋξ σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ 
(ποϊρκληρη, ποϊγοαμμα, λέρςα ρσμμεςευϊμςχμ, ςελικά λέρςα ποξρκεκλημΫμχμ - με ςα πλάοη ρςξιυεέα 

επικξιμχμέαπ-, Σελικά λέρςα Μ.Μ.Δ. πξσ ποξρκλάθηκαμ - με ςα πλάοη ρςξιυεέα επικξιμχμέαπ -, 
τχςξγοατέεπ, banner, πλάοηπ τΪκελξπ ρσμμεςευϊμςχμ, ποακςικΪ ρσμεδοέξσ, Δελςέξ Σϋπξσ) και αματξοΪ 

σλξπξέηρηπ ςξσ ρσμεδοέξσ (ςοϊπξπ διξογΪμχράπ ςξσ, κοιςάοια επιλξγάπ ρσμεογαςόμ/ αιθξϋρηπ, 

παοαρςαςικΪ ενϊτληρηπ κξκ)   

2.2 Πξλύγλχρρξ Δπικξιμχμιακό σλικό 
ςξσ έογξσ 

Λξγϊςσπξ ςξσ Ϋογξσ, 2.000 ΥσλλΪδια (υαοςέ velvet γσαλιρςεοξ́ 200 γο., ςεςοαυοχμέα, ςοέπςσυξ 1 τϋλλξ 
Α4 διπλχμΫμξ ρςα 3), 1.000 ΥΪκελξι ρσμμεςευϊμςχμ (Folder) εμπλξσςιρμΫμξι με βξηθηςικϊ σλικϊ (μπλξκ, 
ρςσλϊ) 4 Banner (ρςημ αγγλικά γλόρρα, υαοςί velvet γσαλιρςεοξ́ 250 γο., ςεςοαυοχμι ́α, μέγεθξπ 80 εκ. x 
200 εκ. ςξσλάυιρςξμ, με ειδικη ́ θήκη για μα αμαδιπλχ ́μεςαι και μα ρςη ́μεςαι), 250 ατέρεπ ((υαοςέ velvet 
γσαλιρςεοξ́ 135γο., ςεςοαυοχμέα, μέγεθξπ 50 εκ. x 70 εκ. ςξσλάυιρςξμ), 10 καςαυχοάρειπ ρςξμ Σϋπξ, 
Δπικξιμχμιακϊ ΠλΪμξ ςξσ Έογξσ (Communication Plan) ρςημ αγγλικά γλόρρα 

2.3 Δημιξσογία δικςσακήπ πύληπ 
(portal) και εκρςοαςείαπ 

εμημέοχρηπ ρςξ Διαδίκςσξ 

Σοιμημιαέεπ αματξοΫπ πεποαγμΫμχμ με αμαλσςικά πεοιγοατά αοιθμξϋ & εέδξσπ δημξριεϋρεχμ, αοιθμξϋ 
εμημεοχςικόμ δελςέχμ, αοιθμξϋ αιςημΪςχμ πξσ λάτθηραμ, αοιθμξϋ απαμςάρεχμ πξσ δημξριεϋθηκαμ, 
καθόπ επέρηπ και αμαλσςικά πεοιγοατά ποχςξβξσλιόμ / δοΪρεχμ online ποξόθηρηπ & διατάμιρηπ 

(μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ, κξιμχμικΪ δέκςσα κ.λπ.) ςηπ Δικςσακάπ Πϋληπ και ςχμ newsletter πξσ 
δημιξσογάθηκαμ 
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Β) ΦΔΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «DEVELOPMENT OF BORDER INFRASTRUCTURE BETWEEN GREECE 

AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA» . 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

 

 

 

 
ΤΜΒΑΗ ΑΡ. …. / 2014 

 

«Δλλάδα – Ποώημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Μακεδξμίαπ 2007-2013» 
 

 
 
ςη Θερραλξμέκη, ράμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ Ϋςξσπ 2014, άμεοα 

..................., ρςημ ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, Καθ. Ρχρρέδη 11, Σ.Κ. 54 008 

Θερραλξμέκη, ξι παοακΪςχ ρσμβαλλϊμεμξι 

 
Ατεμόπ 

 
η ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ, (Ϋτενεπ «Α.Δ.Μ.-Θ.»), πξσ εδοεϋει ρςη Θερραλξμέκη, 

Καθ. Ρχρρέδη 11, Σ.Κ. 54 008 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, με Α.Υ.Μ. .................. & Δ.Ο.Τ. 

............................., και ρσμβΪλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμξ απϊ ςξ 

…………………………………………………, κ. …………………………….., πξσ ρςξ ενάπ υΪοιμ ρσμςξμέαπ θα καλεέςαι 

«Αμαθέςξσρα Αουή»  

 
και ατεςέοξσ 

 
η εςαιοεέα ................... με ςημ επχμσμέα «.....................................................» πξσ εδοεϋει 

ρςημ………………………… (πεοιξυά), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), Σ.Κ. ......, με Α.Υ.Μ. 

.................... & Δ.Ο.Τ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβΪλλεςαι 

ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατά ςηπ απϊ .......................... 

(ξμξμαςεπόμσμξ εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενάπ υΪοιμ ρσμςξμέαπ θα καλεέςαι «Αμάδξυξπ », 

 

και έυξμςαπ σπόφη: 
 
Σημ αο. …………….. απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ., με ςημ ξπξέα καςακσοόθηκε ρςξμ 

ΑμΪδξυξ ςξ απξςΫλερμα ςξσ ποϊυειοξσ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ παοξυά σπηοεριόμ (Διακάοσνη 

14/2014) πξσ ρςξ ενάπ θα καλεέςαι υΪοιμ ρσμςξμέαπ «Ποξμήθεια», 

 
ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακόλξσθα :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παοξυήπ Τπηοεριώμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ «Development of Border Infrastructure between 
Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia», 

πξσ έυει εμςαυθεί και ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςξ  
Δπιυειοηριακό Ποόγοαμμα IPA Διαρσμξοιακήπ σμεογαρίαπ  
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Άοθοξ 1 
Αμςικείμεμξ ςηπ ύμβαρηπ  

 

Με ςημ παοξϋρα ϋμβαρη, η Α.Δ.Μ.-Θ. αμαθΫςει ρςξμ ΑμΪδξυξ , ξ ξπξέξπ απξδΫυεςαι και αμαλαμβΪμει 

μα εμεογάρει χπ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ ρςημ σπξρςάοινη ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ 

Μακεδξμέαπ - ΘοΪκηπ (Α.Δ.Μ.-Θ.), χπ Δπικεταλά Δςαέοξσ, καςΪ ςημ σλξπξέηρη και διαυεέοιρη ςχμ 

δοΪρεχμ ςξσ Έογξσ «Border.In». ςξ πλαέριξ ασςϊ, ξ ρκξπϊπ ςξσ Ϋογξσ ςξσ Δνχςεοικξϋ 

Δμπειοξγμόμξμα εέμαι η παοξυά ςχμ απαιςξϋμεμχμ σπηοεριόμ, ποξκειμΫμξσ μα ρυεδιαρθξϋμ, μα 

ποξεςξιμαρθξϋμ, μα ξογαμχθξϋμ και σλξπξιηθξϋμ Ϋγκαιοα και επιςσυόπ ξι βαρικΫπ δοΪρειπ 

αομξδιϊςηςΪπ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ., ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ραοΪμςα δϋξ υιλιΪδχμ εκαςϊμ ενάμςα δϋξ 

εσοό και ενάμςα λεπςόμ (€ 42.162,60) πλΫξμ Υ.Π.Α. ά πεμάμςα μέαπ υιλιΪδχμ ξκςακξρέχμ ενάμςα εσοό 

(€ 51.860,00). 

Πεοιγοατά ςχμ δοαρςηοιξςάςχμ ςξσ Δνχςεοικξϋ Δμπειοξγμόμξμα αμΪ ΠακΫςξ Δογαρέαπ ςξσ Έογξσ: 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 1 – ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Αμςικεέμεμξ ςξσ ποόςξσ πακΫςξσ εογαρέαπ εέμαι η σπξρςάοινη ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. ρςιπ δϋξ (2) ρσμαμςάρειπ 

ςξσ Ϋογξσ, για ςιπ ξπξέεπ θα αμαλΪβει: 
 

 Να επικξιμχμάρει με ςξσπ Δςαέοξσπ για ςημ επέςεσνη ρσμτχμέαπ ρυεςικΪ με ςημ ημεοάρια 

διΪςανη ςηπ ρσμεδοέαρηπ.  

 Να επικξιμχμάρει ρςξσπ Δςαέοξσπ ςημ ημεοάρια διΪςανη.  

 Να ςηοάρει καςΪλξγξ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ και μα ςξμ διαμεέμει ρε ϊλξσπ ςξσπ εςαέοξσπ.  

 Να εςξιμΪρει αμαλσςικΪ ποακςικΪ ϊλχμ ςχμ ρσζηςάρεχμ και ςχμ απξτΪρεχμ και μα ςιπ 

αμακξιμόρει ρςξσπ εςαέοξσπ.  

 Να καλϋφει ςξ κϊρςξπ παοξυάπ διαλειμμΪςχμ κατΫ. 

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Απϊ ςημ σπξγοατά ςηπ ϋμβαρηπ Ϋχπ ςη λάνη ςξσ Έογξσ. 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 2 – ΔΡΑΔΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΤΗ 

ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

 

Δοάρη 2.1 Δοάρειπ Δπικξιμχμίαπ – Διάυσρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Έογξσ 

ςξ πλαέριξ ασςξϋ ςξσ πακΫςξσ εογαρέαπ ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ θα σπξρςηοένει ςημ Α.Δ.Μ.-Θ. 

ρςη διξογΪμχρη: α) ςξσ Σελικξϋ σμεδοέξσ πξσ θα διεναυθεέ με ςημ ξλξκλάοχρη ςξσ Έογξσ για 

παοξσρέαρη ςχμ απξςελερμΪςχμ, καθόπ και β) εκρςοαςεέα εμημΫοχρηπ με κιμηςά μξμΪδα (road show 

event) ρςξσπ δϋξ σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ. 

Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ: 

Α) AμαλαμβΪμει για ςη διξογΪμχρη ςξσ Σελικξϋ σμεδοέξσ: 

 

 ςιπ επατΫπ με υόοξσπ ϊπξσ θα μπξοεέ μα διεναυθεέ ςξ σμΫδοιξ. Ο υόοξπ πξσ θα επιλεγεέ, θα 
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ποΫπει μα μπξοεέ μα τιλξνεμάρει 150 Ϊςξμα και μα λΪβει ςημ Ϋγκοιρη ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. ε πεοέπςχρη 

πξσ για ςημ εμξικέαρη ςξσ υόοξσ απαιςηθεέ μέρθχμα ασςϊ θα βαοϋμει ςξμ αμΪδξυξ.  

 ςημ επικξιμχμέα με πιθαμξϋπ ξμιληςΫπ πξσ θα κληθξϋμ ρςξ σμΫδοιξ.  

 Σημ ποξόθηρη και δημξριϊςηςα με κΪθε ποϊρτξοξ ςοϊπξ ςξσ ςελικξϋ σμεδοέξσ και ειδικϊςεοα 

ρςξ κξιμϊ πξσ απξςελεέ κξιμϊ -ρςϊυξ ςξσ Ϋογξσ. Σημ επιμΫλεια δημιξσογέαπ ηλεκςοξμικάπ 

ποϊρκληρηπ και ςηπ απξρςξλάπ ςηπ ρε εμδιατεοϊμεμξσπ τξοεέπ  

 ςημ ϋπαονη ςηπ απαοαέςηςηπ σλικξςευμικάπ σπξδξμάπ.  

 ςημ ϋπαονη ςασςϊυοξμηπ διεομημεέαπ, καθόπ και ςξσ αμαγκαέξσ αοιθμξϋ δεκςόμ (αμΪλξγα με 

δηλόρειπ ρσμμεςξυάπ).  

 ςη δημιξσογέα 200 folder, μπλξκ, ρςσλϊ με ςξ λξγϊςσπξ ςξσ Ϋογξσ.  

 ςη δημιξσογέα 2 banner για ςξ ςελικϊ ρσμΫδοιξ.  

 ςημ επιμΫλεια ςξσ ποξγοΪμμαςξπ ςξσ σμεδοέξσ ρε ρσμεογαρέα με ςημ Α.Δ.Μ.-Θ.. Η εκςιμόμεμη 

διΪοκεια ςξσ ρσμεδοέξσ θα εέμαι απϊ ςξ ποχέ 09:30 πεοέπξσ μΫυοι 13:30.  

 ςημ επικξιμχμέα με ςξσπ εςαέοξσπ ςξσ Έογξσ και ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ κξιμχμικξϋπ και πξλιςικξϋπ 

τξοεέπ για ςημ επιβεβαέχρη ςηπ ρσμμεςξυάπ ςξσπ ρςξ σμΫδοιξ.  

 ςημ παοξυά διαλειμμΪςχμ κατΫ καθ‟ ϊλη ςη διΪοκεια ςξσ ρσμεδοέξσ.  

 ςημ παοξυά ελατοιξϋ γεϋμαςξπ.  

 ςη λάφη τχςξγοατιόμ καςΪ ςη διΪοκεια ςξσ σμεδοέξσ.  

 ςη ρσμμεςξυά ρςη διαυεέοιρη-ρσμςξμιρμϊ ςξσ σμεδοέξσ.  

 ςημ ςάοηρη και ηλεκςοξμικά καςαγοατά ςχμ ποακςικόμ ςξσ σμεδοέξσ.  

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Σξ Σελικό σμέδοιξ έυει ποξγοαμμαςιρςεί μα διεναυθεί ςημ ςελεσςαία εβδξμάδα ςξσ 

Έογξσ, δηλαδή ςξ διάρςημα 08-15 Δεκεμβοίξσ 2015. 

 

Β) ΑμαλαμβΪμει για ςη διξογΪμχρη ςηπ εκρςοαςεέαπ εμημΫοχρηπ με κιμηςά μξμΪδα ρςξσπ δϋξ (2) 

σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ (ΔξψοΪμη και Bogorodica): 

 ςιπ επατΫπ με υόοξσπ ϊπξσ θα γέμξσμ ξι εκδηλόρειπ. 

 Σημ ποξόθηρη και δημξριϊςηςα με κΪθε ποϊρτξοξ ςοϊπξ ςχμ Δκδηλόρεχμ και ειδικϊςεοα ρςξ 

κξιμϊ πξσ απξςελεέ ρςϊυξ ςξσ Έογξσ. Σημ επιμΫλεια δημιξσογέαπ ηλεκςοξμικάπ ποϊρκληρηπ και 

ςηπ απξρςξλάπ ςηπ. 

 ςημ επιμΫλεια ςξσ ποξγοΪμμαςξπ ςχμ Δκδηλόρεχμ ρε ρσμεογαρέα με ςξσπ δϋξ εςαέοξσπ. Η 

εκςιμόμεμη διΪοκεια ςχμ Δκδηλόρεχμ θα εέμαι απϊ ςξ ποχέ 09:30 πεοέπξσ μΫυοι 16:30.  

 ςημ επικξιμχμέα με ςξσπ σπεσθϋμξσπ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ και ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ 

κξιμχμικξϋπ τξοεέπ για ςημ επιβεβαέχρη ςηπ ρσμμεςξυάπ ςξσπ ρςιπ Δκδηλόρειπ.  

 ςημ ποξβξλά ςχμ Δκδηλόρεχμ μΫρχ καςαυχοάρεχμ και ρελέδχμ κξιμχμικάπ δικςϋχρηπ. 

 ςη διαμξμά εμημεοχςικόμ τσλλαδέχμ πξσ τΫοξσμ ςξ λξγϊςσπξ ςξσ Έογξσ και ςημ εμημΫοχρη για 

ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ Έογξσ. 

 ςη λάφη τχςξγοατιόμ καςΪ ςη διΪοκεια ςχμ Δκδηλόρεχμ.  

 ςη ρσμμεςξυά ρςη διαυεέοιρη-ρσμςξμιρμϊ ςχμ Δκδηλόρεχμ.  

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Οι εκρςοαςείεπ εμημέοχρηπ έυξσμ ποξγοαμμαςιρςεί μα διεναυθξύμ ςξ ςελεσςαίξ 

ςοίμημξ ςξσ Έογξσ, δηλαδή ςξ διάρςημα Οκςχβοίξσ - Δεκεμβοίξσ 2015. 

 

Δοάρη 2.2 Πξλύγλχρρξ Δπικξιμχμιακό Τλικό ςξσ Έογξσ 

ςξ πλαέριξ ασςάπ ςηπ ΔοΪρηπ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ θα σπξρςηοένει ςημ Α.Δ.Μ.-Θ. ρςημ: α) 

καςΪοςιρη, ενειδέκεσρη και εταομξγά εμϊπ Δπικξιμχμιακξύ Πλάμξσ, καθόπ και β) παοαγχγά και 
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εκςϋπχρη ςξσ Πξλύγλχρρξσ Δπικξιμχμιακξύ σλικξύ ςξσ Έογξσ.  

Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ αμαλαμβΪμει ςη δημιξσογέα εμϊπ Δπικξιμχμιακξύ 

Πλάμξσ ρςημ αγγλικά γλόρρα. ςξ Δπικξιμχμιακϊ ΠλΪμξ θα ποξρδιξοέζξμςαι ϊλεπ ξι επιμΫοξσπ δοΪρειπ 

δημξριϊςηςαπ ςξσ Ϋογξσ, ςα κξιμΪ-ρςϊυξπ, ςα αμαμεμϊμεμα απξςελΫρμαςα, ςξ υοξμξδιΪγοαμμα 

σλξπξέηρηπ και ξ ποξωπξλξγιρμϊπ.  

KαςΪ ςη διΪοκεια ενειδέκεσρηπ ςηπ Δπικξιμχμιακάπ ρςοαςηγικάπ και ςημ σλξπξέηρη ςξσ Δπικξιμχμιακξϋ 

πλΪμξσ, θα ποΫπει μα ςηοηθξϋμ ξι παοακΪςχ ποξωπξθΫρειπ: 

 Η καθαοϊςηςα ςχμ ρςϊυχμ και η ρατάμεια ςξσ επικξιμχμιακξϋ μεέγμαςξπ πξσ θα εταομξρθεέ. 

 Η ξμξιξγΫμεια και η ρσμΫογια ςχμ ποξςειμϊμεμχμ εμεογειόμ. 

 Η εμπλξκά / ρσμμεςξυά ςξσ κξιμξϋ ρςιπ ποξςειμϊμεμεπ εμΫογειεπ και ϊυι η παθηςικά ποξρΫγγιρά 

ςξσ. 

 Η ρϋμδερη με ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ Ϋογξσ και ςξσ ποξγοΪμμαςξπ. 

 Η ανιξπξέηρη ςχμ μΫχμ ςευμξλξγιόμ ςηπ επικξιμχμέαπ και ςηπ πληοξτϊοηρηπ. 

 Η επιςσυάπ διαρπξοΪ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ δοΪρεχμ. 

 Η επιςσυάπ γεχγοατικά καςαμξμά ςχμ εμεογειόμ. 

 Σξ μέγμα ςχμ επικξιμχμιακόμ εμεογειόμ μα ςεκμηοιόμεςαι επαοκόπ.  

Δπέρηπ, ρςημ έδια ΔοΪρη ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ αμαλαμβΪμει ςη δημιξσογέα, παοαγχγά και 

εκςϋπχρη ςξσ Πξλύγλχρρξσ Δπικξιμχμιακξύ σλικξύ ςξσ Έογξσ (ρςημ ελλημικά και αγγλικά γλόρρα), 

ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικΫπ ποξδιαγοατΫπ πξσ ξοέζξμςαι ρςξ ΠαοΪοςημα, ποξκειμΫμξσ ρςη ρσμΫυεια μα 

διαμεμηθεέ ρςξσπ εςαέοξσπ ςξσ Ϋογξσ.  

Σξ σλικϊ πξσ θα παοαυθεέ θα ποΫπει μα εέμαι εϋληπςξ και, ϊςαμ εέμαι ετικςϊ, τιλικϊ για υοάρςεπ Ϊςξμα 

με αμαπηοέα. 

Διδικϊςεοα, ξ ΑμΪδξυξπ θα αμαλΪβει ςα ακϊλξσθα:  

 Ση δημιξσογέα ςξσ λξγϊςσπξσ ςξσ Έογξσ. 

 

 Ση ρϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςημ παοαγχγά εμϊπ δέγλχρρξσ (ελλημικΪ - 

αγγλικΪ) εμημεοχςικξϋ τσλλαδέξσ για ςξ Έογξ. Σξ σλικϊ θα δξθεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ απϊ ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 Σημ αμαπαοαγχγά και εκςϋπχρη ςξσ εμημεοχςικξϋ τσλλαδέξσ, μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ ςελικξϋ 

ρυεδέξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, για εσοεέα υοάρη. 

 Ση ρϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςημ παοαγχγά εμϊπ δέγλχρρξσ (ελλημικΪ - 

αγγλικΪ) εμημεοχςικξϋ πϊρςεο (Banner) για ςξ Έογξ. Σξ σλικϊ θα δξθεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ απϊ ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 Σημ αμαπαοαγχγά και εκςϋπχρη ςξσ εμημεοχςικξϋ πϊρςεο (Banner), μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ 

ςελικξϋ ρυεδέξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, για εσοεέα υοάρη. 

 Ση ρϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςημ παοαγχγά δέγλχρρηπ (ελλημικΪ - 

αγγλικΪ) ατέραπ για ςξ Έογξ. Σξ σλικϊ θα δξθεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 Σημ αμαπαοαγχγά και εκςϋπχρη ςχμ ατιρόμ, μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ ςελικξϋ ρυεδέξσ απϊ ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά, για εσοεέα υοάρη. 

 Σξσπ τακΫλξσπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ εμπλξσςιρμΫμξσπ με βξηθηςικϊ σλικϊ (μπλξκ, ρςσλϊ). 

 Σξ ρυεδιαρμϊ και καςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ρυεςικόμ με ςξ Ϋογξ ρςξμ ςξπικϊ ά/και εθμικϊ ά/και 

ειδικϊ ςϋπξ (ςξσλΪυιρςξμ 10 καςαυχοάρειπ). Οι καςαυχοάρειπ θα ατξοξϋμ ρε αμακξιμόρειπ 

ρυεςικΪ με ςημ ενΫλινη ςξσ Ϋογξσ, αλλΪ και ρε επιμΫοξσπ δοΪρειπ (ϊπχπ π.υ. ςξ ςελικϊ ρσμΫδοιξ 

ςξσ Ϋογξσ). 

 

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από ςημ σπξγοατή ςηπ ύμβαρηπ έχπ ςη λήνη ςξσ Έογξσ. 
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Δοάρη 2.3 Δημιξσογία Δικςσακήπ Πύληπ ςξσ Έογξσ και εκρςοαςείαπ εμημέοχρηπ ρςξ Διαδίκςσξ 

 

ςξ πλαέριξ ασςάπ ςηπ ΔοΪρηπ, ξ Δνχςεοικϊπ Δμπειοξγμόμξμαπ θα αμαλΪβει ςη δημιξσογέα ςηπ Δικςσακήπ 

Πύληπ ςξσ Έογξσ, ςημ αγξοΪ domain name (www.borderin.υυυυ) ςημ επικαιοξπξέηρη πεοιευξμΫμξσ και ςη 

ρσμςάοηρά ςηπ, αλλΪ και ςη διεμΫογεια εκρςοαςεέαπ εμημΫοχρηπ μΫρχ ςχμ κξιμχμικόμ δικςϋχμ και ςη 

δημιξσογέα ηλεκςοξμικξϋ εμημεοχςικξϋ δελςέξσ ςξσ Έογξσ (e-newsletter). 

ςξ παοαπΪμχ πλαέριξ, ξ σπξφάτιξπ ΑμΪδξυξπ καλεέςαι μα σπξρςηοένει με ςξ καςΪλληλξ αμθοόπιμξ 

δσμαμικϊ ρσμξλικΪ ςημ διαδικαρέα σλξπξέηρηπ και ελΫγυξσ ςηπ εμ λϊγχ ΔοΪρηπ ποξρτΫοξμςαπ 

εμδεικςικΪ ςιπ ακϊλξσθεπ σπηοερέεπ. 

Όρξμ ατξοΪ ςιπ ποξδιαγοατΫπ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ πξσ θα αμαπςσυθεέ θα ποΫπει μα ικαμξπξιεέ ςιπ 

παοακΪςχ ςξσλΪυιρςξμ απαιςάρειπ: 

 Δλκσρςικϊ γοατικϊ πεοιβΪλλξμ εμαομξμιρμΫμξ με ςημ αιρθηςικά και ςξ πεοιευϊμεμξ μέαπ  πϋληπ 

εσοχπαψκξϋ Ϋογξσ. 

 Δϋυοηρςξσπ και καςαμξηςξϋπ μηυαμιρμξϋπ πλξάγηρηπ για ςημ πεοιάγηρη ςξσ υοάρςη ρςιπ ρελέδεπ. 

 Έμα υΪοςη ςχμ ρελέδχμ πξσ θα δεέυμει ςη θεμαςικά ξογΪμχρη ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ. 

 Θα σπξρςηοέζξμςαι ςξσλΪυιρςξμ δϋξ γλόρρεπ (ΔλλημικΪ ΑγγλικΪ,) εμό θα σπΪουει ποϊβλεφη για 

ςημ σπξρςάοινη και Ϊλλχμ γλχρρόμ αογϊςεοα. 

 Η δικςσακά πϋλη θα ποΫπει μα εέμαι ποξρβΪριμη ρε ϊλξσπ ςξσπ υοάρςεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμΫμχμ 

και ςχμ αςϊμχμ με ειδικΫπ αμΪγκεπ.  

 Όλεπ ξι ρελέδεπ θα ποΫπει μα Ϋυξσμ ςιπ καςΪλληλεπ μεςΪ-ιδιϊςηςεπ (metadata attributes) Ϋςρι όρςε 

μα μπξοξϋμ μα δεικςξδξςηθξϋμ απϊ ςιπ μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ. 

 ΑδιΪλειπςη λειςξσογέα κϊμβξσ πξσ θα εναρταλέζει ςημ ρσμευά (24x7) και υχοέπ ποξβλάμαςα, 

ποϊρβαρη ςχμ υοηρςόμ ρςιπ παοευϊμεμεπ σπηοερέεπ. 

 Ανιξπιρςέα και απϊδξρη. 

 ΔιαρτΪλιρη ρσρςάμαςξπ ποϊρβαρηπ απϊ ςοέςξσπ. 

 Δπεκςαριμϊςηςα: ςξ ρϋρςημα θα μπξοεέ μα σπξρςηοένει εμδευϊμεμη διεϋοσμρη παοευϊμεμχμ 

σπηοεριόμ και επΫκςαρη ςηπ δικςσακάπ σπξδξμάπ. 

 Πξιϊςηςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, η ξπξέα δεμ θα ποΫπει μα επηοεΪζεςαι απϊ ςημ ρϋμδερη 

μΫχμ μελόμ ρςξσπ δικςσακξϋπ ςϊπξσπ. 

 Παοξσρέαρη πεοιευξμΫμξσ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ. 

 ϋμςανη και επενεογαρέα κειμΫμχμ και σλικξϋ για ςξ Έογξ (ελλημικΪ - αγγλικΪ). ΔμδεικςικΪ, 

παοξσριΪζξμςαι ξι παοακΪςχ θεμαςικΫπ εμϊςηςεπ εμημΫοχρηπ: 

• Δελςέα Σϋπξσ, 

• Αμακξιμόρειπ, 

• Δκδηλόρειπ, 

• ΑματξοΫπ ρςξμ Σϋπξ,  

• ΣοΫυξσρεπ Ποξρκλάρειπ,  

• Πληοξτξοιακϊ Τλικϊ, 

• ΔιΪτξοα Έμςσπα. 

 Δσμαςϊςηςα διαςάοηρηπ διατξοεςικόμ εκδϊρεχμ εμϊπ εγγοΪτξσ για ςη διεσκϊλσμρη ςηπ 

ποξρκϊμιράπ ςξσπ (download) απϊ ςξσπ υοάρςεπ. 

 ΑμαμΫχρη - επικαιοξπξέηρη ςξσ πεοιευξμΫμξσ. Σξ πεοιευϊμεμξ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ θα Ϋυει 

καθξοιρμΫμξ κϋκλξ ζχάπ (life cycle) και επξμΫμχπ θα αμαθεχοεέςαι πεοιξδικΪ και θα 

εμημεοόμεςαι για μα εναρταλιρςεέ η ρυεςικϊςηςα και η ξοθϊςηςΪ ςξσ. Δπέρηπ, ςξ κοέριμξ ρςξ 

υοϊμξ πεοιευϊμεμξ θα αταιοεέςαι ϊςαμ θεχοηθεέ νεπεοαρμΫμξ.  

 Δημιξσογέα ςοιμημιαέχμ εμημεοχςικόμ δελςέχμ (Newsletter) με επιλξγά σλικξϋ απϊ ςξ άδη 

δημξριεσμΫμξ ρςημ Πϋλη και ςημ απξρςξλά ςξσπ ρςξσπ υοάρςεπ μΫρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ 

(email) μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςξσ ςελικξϋ ρυεδέξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 
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 σμευά εμημΫοχρη ςξσ πεοιευξμΫμξσ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ. 

 Διαυεέοιρη (δημιξσογέα - καςΪογηρη) ςχμ ερχςεοικόμ ρσμδΫρμχμ (hyperlinks) ϊρξ ςξμ Ϋλεγυξ 

ποξκειμΫμξσ μα αμιυμεσςξϋμ «μεκοξέ δερμξέ» (dead links). 

 ΔναρτΪλιρη ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ λειςξσογέαπ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ και διαθεριμϊςηςΪ ςηπ ρςξ 

διαδέκςσξ. 

 σγκΫμςοχρη και δημξριξπξέηρη ςχμ απαμςάρεχμ ρςιπ δημξτιλΫρςεοεπ εοχςάρειπ (Frequently 

Asked Questions), όρςε μα εέμαι ποξρβΪριμεπ απϊ μέα κξιμά ςξπξθερέα. 

 Ποξόθηρη και βελςιρςξπξέηρη καςΪςανηπ ςηπ δικςσακάπ πϋληπ ρε μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ (search 

engine optimization) για ςημ σφηλά καςΪςανη ρςιπ μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ με λΫνειπ – κλειδιΪ πξσ 

ατξοξϋμ ςξ αμςικεέμεμξ ςξσ Έογξσ. 

 Ποξόθηρη ςηπ δικςσακάπ πϋληπ και ςχμ δοαρςηοιξςάςχμ ςξσ Ϋογξσ Border.In μΫρχ κξιμχμικόμ 

δικςϋχμ: Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, LinkedIn, Forsquare, Flickr, Vimeo, Picasa 

κ.λπ. 

 Σξ υεδιαρμϊ και σλξπξέηρη διατάμιρηπ μΫρχ μηυαμόμ αμαζάςηρηπ. 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από ςημ σπξγοατή ςηπ ύμβαρηπ έχπ ςη λήνη ςξσ Έογξσ. 

 
 

Άοθοξ 2 
Διάοκεια ςηπ ύμβαρηπ - Φοξμξδιάγοαμμα 

 
Σξ υοξμικϊ διΪρςημα παοξυάπ σπηοεριόμ ατξοΪ ςξ διΪρςημα απϊ ςημ ημεοξμημέα σπξγοατάπ ςηπ 

ϋμβαρηπ με ςξμ ΑμΪδξυξ μΫυοι ςη λάνη ςξσ Έογξσ 15-12-2014.  

 

ημειόμεςαι ϊςι, ςξ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ θα επικαιοξπξιηθεέ και θα παοαδξθεέ απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ, 

Ϋπειςα απϊ ρσμεμμϊηρη με ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, εμςϊπ δΫκα πΫμςε (15) ημεοόμ μεςΪ ςημ σπξγοατά ςηπ 

ρυεςικάπ ϋμβαρηπ. 

 

 
Άοθοξ 3 

Σοόπξπ Παοακξλξύθηρηπ – Τλξπξίηρηπ   
 

Η ρϋμβαρη θεχοεέςαι ϊςι εκςελΫρςηκε ϊςαμ:  

 Δκςελερςάκαμ ξι ποξβλεπϊμεμεπ ρςη ϋμβαρη ΔοΪρειπ.  

 Δκδϊθηκε ποακςικϊ με ςξ ξπξέξ πιρςξπξιεέςαι ϊςι ξι ΔοΪρειπ εκςελΫρςηκαμ καμξμικΪ.  

 Έγιμε η απξπληοχμά ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμάμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμΫμχπ επιβλάθηκαμ ςσυϊμ 

κσοόρειπ ά εκπςόρειπ.  

 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπΫπ ρσμβαςικΫπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μΫοη 

και απξδερμεϋςηκαμ ξι ρυεςικΫπ εγγσάρειπ καςΪ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 

 
 

1. Η παοακξλξϋθηρη ςηπ σλξπξέηρηπ ςηπ ποξμάθειαπ θα γέμεςαι απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπά 

Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ ςξσ Έογξσ. 

 

2. Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ μπξοεέ μα απεσθϋμεςαι και εγγοΪτχπ ποξπ 

ςξμ ΑμΪδξυξ, δέμξμςαπ ρσγκεκοιμΫμεπ ξδηγέεπ και καςεσθϋμρειπ. 

 
3. Ο ΑμΪδξυξπ Ϋυει σπξυοΫχρη μα λαμβΪμει σπϊφη ςξσ ςιπ παοαςηοάρειπ ςηπ Δπιςοξπάπ επέ ςηπ 

παοξυάπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ. ΚΪθε ελΪςςχμα ά παοΪλειφη πξσ γμχρςξπξιεέςαι εγγοΪτχπ ρςξμ 

ΑμΪδξυξ ποΫπει μα επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ, μΫρα ρε εϋλξγη ποξθερμέα πξσ ςΪρρεςαι ρςξ 

ρυεςικϊ Ϋγγοατξ. Ο ΑμΪδξυξπ Ϋυει ςημ σπξυοΫχρη μα επαμξοθόμει για ςα ελαςςόμαςα ά ςιπ 

παοαλεέφειπ ςξσ καςΪ ςημ παοξυά ςηπ σπηοερέαπ ςξσ μΫυοι ςη λάνη ςηπ ρϋμβαρηπ.  
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4. Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ εέμαι αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη, ςημ 

ανιξλϊγηρη και ςξμ Ϋλεγυξ ςχμ επιμΫοξσπ εμεογειόμ και ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Ϋογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ, 

ρσμςΪρρξμςαπ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικάπ παοαλαβάπ ςξσ Ϋογξσ. ΑμαλσςικΪ ξ ςοϊπξπ 

εκςΫλερηπ, παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβάπ ςξσ Ϋογξσ θα ξοέζεςαι ρςη ρϋμβαρη. 

 
5. Σξ Ϋογξ ςξσ Αμαδϊυξσ παοακξλξσθεέςαι, καθξδηγεέςαι και εγκοέμεςαι καθ‟ ϊλη ςη διΪοκεια ςηπ 

ρϋμβαράπ ςξσ απϊ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, με βΪρη ρυεςικΫπ ειρηγάρειπ ςηπ Δπιςοξπάπ Παοαλαβάπ 

& Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ. 

 
6. Σξ Ϋογξ ςξσ Αμαδϊυξσ απξςσπόμεςαι ρςα παοαδξςΫα πξσ αματΫοξμςαι ρςημ παοΪγοατξ 1.3 ςηπ 

Διακάοσνηπ. 

 
7. Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ ελΫγυει, παοακξλξσθεέ και ανιξλξγεέ ςξ 

Ϋογξ και ςα παοαδξςΫα ςξσ Αμαδϊυξσ, ποξκειμΫμξσ μα εναρταλέζεςαι η πξιϊςηςα και η 

απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ ζηςξϋμεμχμ σπηοεριόμ.  

 
8. Η διαδικαρέα πξσ θα εταομξρςεέ για ςημ παοαλαβά ςχμ ΠαοαδξςΫχμ ςηπ παοαγοΪτξσ Α. 3 ςηπ 

Διακάοσνηπ εέμαι η ακϊλξσθη:  

 Ο ΑμΪδξυξπ σπξβΪλλει ρςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ ςα 

παοαδξςΫα ςξσ εμςϊπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ποξθερμιόμ.  

 

 Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ κξιμξπξιεέ ρςξμ ΑμΪδξυξ 

εγγοΪτχπ ςιπ παοαςηοάρειπ ςηπ επέ ςχμ ΠαοαδξςΫχμ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ 15 εογΪριμχμ 

ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβά ςξσπ. ΔΪμ παοΫλθει ςξ διΪρςημα ςχμ 15 εογαρέμχμ ημεοόμ, 

υχοέπ η ΑμαθΫςξσρα Αουά μα κξιμξπξιάρει ρςξμ ΑμΪδξυξ παοαςηοάρειπ, ςϊςε ςα παοαδξςΫα 

θεχοξϋμςαι παοαλητθΫμςα.  

 

 Οι παοαςηοάρειπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ επέ ςχμ ΠαοαδξςΫχμ εέμαι δσμαςϊ μα 

πεοιλαμβΪμξσμ: (α) Καςαγοατά ελλεέφεχμ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ παοαδξςΫχμ, (β) 

Διδικϊςεοεπ καςεσθϋμρειπ για ςη ρσμΫυιρη ςξσ Ϋογξσ ςξσ σμβξϋλξσ, (γ) Δπιράμαμρη 

πεδέχμ μη ικαμξπξιηςικάπ παοξυάπ σπηοεριόμ απϊ ςξμ ϋμβξσλξ  

 

 ςιπ πεοιπςόρειπ παοαςηοάρεχμ πξσ εμπέπςξσμ ρςιπ καςηγξοέεπ (α) και (β) ςξσ 

ποξηγξϋμεμξσ εδατέξσ, ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα επαμσπξβΪλλει ςα παοαδξςΫα ςξσ με 

ρσμπληοχμΫμεπ ςιπ διαπιρςχθεέρεπ ελλεέφειπ, εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςάμαςξπ δΫκα (10) 

εογαρέμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημέα παοαλαβάπ ςχμ ρυεςικόμ παοαςηοάρεχμ ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. ΔΪμ και πΪλι ςξ επαμσπξβαλλϊμεμξ ΠαοαδξςΫξ δεμ θεχοηθεέ καςΪ ςημ 

κοέρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ικαμξπξιηςικϊ, με Ϋγγοατϊ ςηπ πξσ κξιμξπξιεέςαι ρςξμ 

ΑμΪδξυξ εμςϊπ διαρςάμαςξπ 5 εογΪριμχμ ημεοόμ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά δικαιξϋςαι μα κιμάρει 

διαδικαρέεπ πεοέ κηοϋνεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ χπ Ϋκπςχςξσ. ΔΪμ παοΫλθει Ϊποακςη η 

ποξηγξϋμεμη ποξθερμέα ςχμ 5 εογαρέμχμ ημεοόμ, ςα παοαδξςΫα θεχοξϋμςαι 

παοαλητθΫμςα.  

 

 ςιπ πεοιπςόρειπ παοαςηοάρεχμ πξσ εμπέπςξσμ ρςημ καςηγξοέα (γ), ξ ΑμΪδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα ποξβεέ ρςη βελςέχρη ςχμ παοευξμΫμχμ σπηοεριόμ ςξσ, ρςα ρημεέα πξσ ςξσ 

επιρημΪμθηκαμ, καςΪ ςξ επϊμεμξ ςοέμημξ. ΔΪμ και ςξ επϊμεμξ ςοέμημξ η ΑμαθΫςξσρα Αουά 

διαπιρςόρει και πΪλι ρημεέα μη ικαμξπξιηςικάπ παοξυάπ σπηοεριόμ απϊ ςξ ϋμβξσλξ, Ϋυει 

ςξ δικαέχμα μα ποξβεέ ρςημ λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 

9. Η Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ Δογαριόμ ετϊρξμ διαπιρςόρει ςημ επιςσυά 
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ξλξκλάοχρη ϊλχμ ςχμ ποξηγξϋμεμχμ ρςαδέχμ παοαλαβάπ ςχμ επιμΫοξσπ παοαδξςΫχμ ςξσ 

Ϋογξσ, ρσμςΪρρει ποχςϊκξλλξ Οοιρςικάπ Παοαλαβάπ ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Έογξσ και ςξ διαβιβΪζει 

ρςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. Η Οοιρςικά Παοαλαβά ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Έογξσ θα 

γέμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ. 

 

10. Η παοακξλξϋθηρη ςξσ Ϋογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ & Καλάπ ΔκςΫλερηπ 

Δογαριόμ, δεμ απαλλΪρρει ςξμ ΑμΪδξυξ ςηπ εσθϋμηπ για ρτΪλμαςα, αμακοέβειεπ ά παοαλεέφειπ 

πξσ θα διαπιρςχθξϋμ καςΪ ςημ ξοιρςικά παοαλαβά ςξσ Ϋογξσ και ςα ξπξέα ξ ΑμΪδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα αμαμξοτόρει ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ παοϊμ Ϊοθοξ, Ϋρςχ κι αμ ασςΪ δεμ 

διαπιρςόθηκαμ καςΪ ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ. 

 
 

Άοθοξ 4 
Αμξιβή Ποξμηθεσςή 

 

Ο εκςιμόμεμξπ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ αμΫουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ …………………….. πλΫξμ Υ.Π.Α. ά 

…………………………… 

Σξ Ϋογξ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA Διαρσμξοιακάπ 

σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013», Άνξμαπ 

Ποξςεοαιϊςηςαπ 1 ςξσ ΠοξγοΪμμαςξπ με ςέςλξ: «Δμέρυσρη ςηπ διαρσμξοιακάπ ξικξμξμικάπ αμΪπςσνηπ» 

και ςϊυξπ 1.1: «Οικξμξμικά ΑμΪπςσνη». 

 

Πίμακαπ 1: Καςαμξμά ποξωπξλξγιρμξϋ «Border.In» αμΪ ΠακΫςξ Δογαρέαπ και ΔοΪρη 

Α/Α Πακέςξ Δογαρίαπ / Δοάρη 
Ποξϋπξλξγιρθείρα  

Δαπάμη 
(με Υ.Π.Α.) 

1.4 σμαμςήρειπ Δςαίοχμ 
 

2.1 
Διξογάμχρη δοάρεχμ επικξιμχμίαπ και διάυσρηπ ςχμ 

απξςελερμάςχμ ςξσ έογξσ  

2.2 Πξλύγλχρρξ Δπικξιμχμιακό σλικό ςξσ έογξσ 
 

2.3 
Δημιξσογία δικςσακήπ πύληπ (portal) και εκρςοαςείαπ 

εμημέοχρηπ ρςξ Διαδίκςσξ  

ΤΝΟΛΟ 
 

 
 
 

Άοθοξ 5 
Όοξι Πληοχμήπ  

 
1 Η πληοχμά ςηπ ανέαπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ Τπηοεριόμ ρςξμ ΑμΪδξυξ θα γέμεςαι ςμημαςικΪ αμΪλξγα 

με ςημ ποϊξδξ σλξπξέηρηπ ςξσ Ϋογξσ, μεςΪ ςημ ξοιρςικά και πξιξςικά σλξπξέηρη ςχμ 

ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ ςξσ Έογξσ. Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικΪ 

για ςημ πληοχμά ςξσ Αμαδϊυξσ εέμαι: 
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α) Σιμξλϊγιξ Παοξυάπ Τπηοεριόμ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικάπ και αρταλιρςικάπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Ποακςικϊ παοακξλξϋθηρηπ και καλάπ εκςΫλερηπ εογαριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπά Παοαλαβάπ ςξσ 

Έογξσ. 

 

2 Ο ΑμΪδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κΪθε μϊμιμη αρταλιρςικά ειρτξοΪ και κοΪςηρη σπΫο Νξμικόμ 

Ποξρόπχμ ά Ϊλλχμ Οογαμιρμόμ η ξπξέα καςΪ μϊμξ βαοϋμει ςξμ ΑμΪδξυξ. Απαιςάρειπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ για ξιαδάπξςε πληοχμά δεμ θα γέμξμςαι δεκςΫπ Ϊμεσ ςηπ εκ μΫοξσπ ςξσ καςαθΫρεχπ ςχμ 

αμςέρςξιυχμ παοαρςαςικόμ ρςξιυεέχμ και εγγοΪτχμ (ςιμξλϊγια, απξδεένειπ, πιρςξπξιηςικΪ κ.λπ.) 

πξσ ατξοξϋμ ρςημ ενϊτληρη ςχμ τϊοχμ, αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ και λξιπόμ δαπαμόμ πξσ ςξμ 

βαοϋμξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ μξμξθεςικΫπ και καμξμιρςικΫπ ΔιαςΪνειπ. 

 

3 ημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγέχμ θα γέμεςαι μΫρχ ςξσ Πεοιτεοειακξϋ Σαμεέξσ ΑμΪπςσνηπ 

Κεμςοικάπ Μακεδξμέαπ πξσ Ϋυει αμαλΪβει ςημ ςαμειακά διαυεέοιρη ςξσ Έογξσ. 

 
4 ςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανέαπ ςχμ παοαδξςΫχμ, γέμεςαι παοακοΪςηρη τϊοξσ ειρξδάμαςξπ 8%, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Ν. 2198/94 (ΥΔΚ Α‟ 43/ 1994), και βαοϋμει ςξμ 

ΑμΪδξυξ. ημειόμεςαι ϊςι η αμχςΫοχ παοακοΪςηρη ατξοΪ ποξκαςαβξλά τϊοξσ ειρξδάμαςξπ και 

ρσμφητέζεςαι καςΪ ςημ εςάρια τξοξλξγικά δάλχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 
5 Δπέρηπ, παοακοαςεέςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επέ ςηπ ρσμξλικάπ καθαοάπ ρσμβαςικάπ ανέαπ σπΫο ςηπ 

Δμιαέαπ ΑμενΪοςηςηπ Αουάπ Δημξρέχμ σμβΪρεχμ (Ϊοθοξ 4 Ν. 4013/2011). 

 
6 ε πεοέπςχρη Κξιμξποανέαπ ά Έμχρηπ ποξρόπχμ Ϊμεσ μξμικάπ ποξρχπικϊςηςαπ, ςα παοαρςαςικΪ 

εκδέδξμςαι απϊ κΪθε Ϋμα μΫλξπ ςηπ Κξιμξποανέαπ ά ςηπ Έμχρηπ υχοιρςΪ, αμΪλξγα με ςξ μΫοξπ ςξσ 

Έογξσ πξσ  Ϋυει αμαλΪβει μα σλξπξιάρει, ϊπχπ Ϋυει πεοιγοατεέ ρςημ Σευμικά ΠοξρτξοΪ ςηπ 

ρυεςικάπ Έμχρηπ ά Κξιμξποανέαπ, και με αματξοΪ ρςημ πεοιγοατά ασςά.  

 
7 Δέμαι δσμαςϊμ για λϊγξσπ εσυΫοειαπ μα ποξβλετθεέ και μα δηλχθεέ ποξπ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά καςΪ 

ςη διΪοκεια ρϋμαφηπ ςηπ ϋμβαρηπ ξ ξοιρμϊπ εμϊπ μΫλξσπ ςηπ εμόρεχπ ά Κξιμξποανέαπ χπ 

εκποξρόπξσ (“project leader”). Ο εκποϊρχπξπ ασςϊπ θα εκδέδει ςξ ρυεςικϊ παοαρςαςικϊ και θα 

μεοιμμΪ για ςημ καςαβξλά ςχμ ρυεςικόμ πξρόμ ρςα σπϊλξιπα μΫλη καςΪ ςξ λϊγξ ρσμμεςξυάπ 

εκΪρςξσ ρςξ σλξπξιηθΫμ ςμάμα ςξσ Έογξσ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά δεμ σπΫυει καμέα εσθϋμη για ςημ 

ποξράκξσρα καςαβξλά ρςα μΫλη ςηπ εμόρεχπ / Κξιμξποανέαπ και δεμ εμπλΫκεςαι εμ γΫμει καθ‟ 

ξιξμδάπξςε ςοϊπξ ρε ζηςάμαςα πξσ αματΫοξμςαι ρςιπ ερχςεοικΫπ ρυΫρειπ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ 

εμόρεχπ / Κξιμξποανέαπ. 

 
 

Άοθοξ 6  
Δκυώοηρη Απαιςήρεχμ  

 

Ο ΑμΪδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα μεςαβιβΪρει ά εκυχοάρει ςη ϋμβαρη ά μΫοξπ ασςάπ ά  

ςιπ εν ασςάπ πηγΪζξσρεπ σπξυοεόρειπ ςξσ, υχοέπ ςημ Ϋγγοατη ρσμαέμερη ςηπ  

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. Κας' εναίοερη ξ ΑμΪδξυξπ δικαιξϋςαι μα εκυχοάρει, υχοέπ  

Ϋγκοιρη, ςιπ απαιςάρειπ ςξσ Ϋμαμςι ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ για ςημ καςαβξλά σμβαςικξϋ  

Σιμάμαςξπ, με βΪρη ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, ρε ΣοΪπεζα ςηπ επιλξγάπ ςξσ πξσ  

λειςξσογεέ μϊμιμα ρςημ ΔλλΪδα. 

Η ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι μα εγκοέμει αέςημα ςξσ Αμαδϊυξσ για μεςαβέβαρη ά εκυόοηρη, μϊμξ ρςημ 

πεοέπςχρη πξσ εκεέμξπ πξσ ςξμ σπξκαθιρςΪ αμςαπξκοέμεςαι ρςα κοιςάοια επιλξγάπ πξσ έρυσραμ για ςημ 

αμΪθερη ςηπ ϋμβαρηπ. ε πεοέπςχρη σπξκαςΪρςαρηπ ξ ΑμΪδξυξπ δεμ απαλλΪρρεςαι απϊ ςιπ 
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σπξυοεόρειπ ςξσ ρυεςικΪ με ςξ ςμάμα ςηπ ϋμβαρηπ πξσ Ϋυει άδη εκςελερθεέ ά ςξ ςμάμα πξσ δεμ 

εκυχοάθηκε. 

 
Άοθοξ 7 

Διδικέπ Τπξυοεώρειπ Ποξμηθεσςή 
 

11. Ο ΑμΪδξυξπ ξτεέλει μα εκςελεέ ςα καθάκξμςα πξσ αμαλαμβΪμει με ςη ϋμβαρη ρϋμτχμα με ςξσπ 

ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, ςηπ Διακάοσνηπ, ςηπ Απϊταρηπ Καςακϋοχρηπ και ςηπ ΠοξρτξοΪπ ςξσ, 

διατξοεςικΪ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει καςΪ μϊμξ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

 

12. Καθ΄ ϊλη ςη διΪοκεια εκςΫλερηπ ςξσ Έογξσ, ξ ΑμΪδξυξπ θα ποΫπει μα ρσμεογΪζεςαι ρςεμΪ με ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά, σπξυοεξϋςαι δε μα λαμβΪμει σπϊφη ςξσ ξπξιερδάπξςε παοαςηοάρειπ ςηπ 

ρυεςικΪ με ςημ εκςΫλερη ςξσ Έογξσ. 

 
13. Ο ΑμΪδξυξπ θα εέμαι πλάοχπ και απξκλειρςικΪ μϊμξπ σπεϋθσμξπ για ςημ ςάοηρη ςηπ ιρυϋξσραπ 

μξμξθερέαπ χπ ποξπ ςξ απαρυξλξϋμεμξ απϊ ασςϊμ ποξρχπικϊ για ςημ εκςΫλερη ςχμ 

σπξυοεόρεχμ ςηπ ϋμβαρηπ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά δεμ Ϋυει σπξυοΫχρη καςαβξλάπ απξζημέχρηπ 

για σπεοχοιακά απαρυϊληρη ά ξπξιαδάπξςε Ϊλλη αμξιβά ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ά ςοέςχμ.  

 
14. Ο ΑμΪδξυξπ εγγσΪςαι για ςη διΪθερη ςξσ αματεοξμΫμξσ ρςημ ΠοξρτξοΪ ςξσ, επιρςημξμικξϋ και 

λξιπξϋ ποξρχπικξϋ, καθόπ επέρηπ και ρσμεογαςόμ πξσ θα διαθΫςξσμ ςημ απαιςξϋμεμη εμπειοέα, 

ςευμξγμχρέα και ικαμϊςηςα, όρςε μα αμςαπξκοιθξϋμ πλάοχπ ρςιπ απαιςάρειπ ςηπ ϋμβαρηπ, 

σπϊρυεςαι δε και βεβαιόμει ϊςι θα επιδεικμϋξσμ πμεϋμα ρσμεογαρέαπ καςΪ ςιπ επατΫπ ςξσπ με ςιπ 

αομϊδιεπ σπηοερέεπ και ςα ρςελΫυη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ά ςχμ εκΪρςξςε σπξδεικμσξμΫμχμ απϊ 

ασςάμ ποξρόπχμ. ε αμςέθεςη πεοέπςχρη η ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι μα ζηςάρει ςημ 

αμςικαςΪρςαρη μΫλξσπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, ξπϊςε ξ ΑμΪδξυξπ ξτεέλει μα ποξβεέ ρε 

αμςικαςΪρςαρη με Ϊλλξ ποϊρχπξ αμΪλξγηπ εμπειοέαπ και ποξρϊμςχμ.  

 
15. ΑμςικαςΪρςαρη μΫλξσπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, καςϊπιμ αιςάμαςϊπ ςξσ, καςΪ ςη διΪοκεια 

ςηπ εκςΫλερηπ ςξσ Έογξσ δϋμαςαι μα γέμει μεςΪ απϊ Ϋγκοιρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ και μϊμξ με 

Ϊλλξ ποϊρχπξ αμςιρςξέυχμ ποξρϊμςχμ ά εμπειοέαπ. Ο ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιάρει ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά εγγοΪτχπ, ςξσλΪυιρςξμ ςοιΪμςα (30) ημεοξλξγιακΫπ ημΫοεπ ποιμ απϊ ςημ 

αμςικαςΪρςαρη. Διδικϊςεοα, για ςξμ Τπεϋθσμξ ςξσ Έογξσ ά ςξμ Αμαπληοχςά ασςξϋ ςξ υοξμικϊ 

διΪρςημα εγγοΪτξσ ειδξπξιάρεχπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ρε πεοέπςχρη αμςικαςΪρςαρηπ ά 

απξυόοηράπ ςξσ για ξιξδάπξςε λϊγξ απϊ ςημ σλξπξέηρη ςξσ Έογξσ ξοέζεςαι ρε ςξσλΪυιρςξμ 45 

ημΫοεπ ποξ ςηπ ημεοξμημέαπ ςηπ ρκξπξϋμεμηπ αμςικαςαρςΪρεχπ ά απξυχοάρεόπ ςξσ. ςξ 

διΪρςημα ασςϊ παοΫυει καμξμικΪ ςιπ σπηοερέεπ ςξσ.  

 
16. ε πεοέπςχρη πξσ μΫλη ςηπ ΟμΪδαπ Έογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ απξυχοάρξσμ απϊ ασςάμ ά λϋρξσμ ςη 

ρσμεογαρέα ςξσπ μαζέ ςξσ, ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλέρει ϊςι καςΪ ςξ υοξμικϊ διΪρςημα 

μΫυοι ςημ απξυόοηρά ςξσπ θα παοΫυξσμ καμξμικΪ ςιπ σπηοερέεπ ςξσπ και ατεςΫοξσ μα 

αμςικαςαρςάρει Ϊμερα ςξσπ απξυχοάραμςεπ ρσμεογΪςεπ.  

 
17. Ο ΑμΪδξυξπ ξτεέλει μα εμεογεέ με επιμΫλεια και τοξμςέδα, όρςε μα εμπξδέζει ποΪνειπ ά 

παοαλεέφειπ πξσ θα μπξοξϋραμ μα Ϋυξσμ απξςΫλερμα αμςέθεςξ με ςξ ρσμτΫοξμ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ 

Αουάπ. 

 
18. Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ ρε ξπξιξμδάπξςε ςοέςξ ςχμ σπξυοεόρεχμ και 

δικαιχμΪςχμ πξσ απξοοΫξσμ απϊ ςη ϋμβαρη πξσ θα ρσμΪφει με ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. 

Ττέρςαςαι ϊμχπ δσμαςϊςηςα εκυόοηρηπ ςηπ ϋμβαρηπ ρε ςοΪπεζα. 
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19. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά απαλλΪρρεςαι απϊ κΪθε εσθϋμη και σπξυοΫχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα ά απϊ 

κΪθε Ϊλλη αιςέα καςΪ ςημ εκςΫλερη ςξσ Έογξσ. ε πεοέπςχρη ξπξιαρδάπξςε παοΪβαρηπ ά ζημέαπ 

πξσ ποξκληθεέ ρε ςοέςξσπ απϊ ςα τσρικΪ ποϊρχπα πξσ απαρυξλεέ ξ ΑμΪδξυξπ ά ξι σπεογξλΪβξι 

ασςξϋ, σπξυοεξϋςαι ξ ΑμΪδξυξπ μϊμξπ ασςϊπ ποξπ απξκαςΪρςαρά ςηπ.  

 
20. ε πεοέπςχρη πξσ ξ ΑμΪδξυξπ εέμαι Έμχρη /Κξιμξποανέα, ςα μΫλη πξσ απξςελξϋμ ςημ Έμχρη 

/Κξιμξποανέα θα εέμαι απϊ κξιμξϋ και ειπ ξλϊκληοξ σπεϋθσμα Ϋμαμςι ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ για 

ςημ εκπλάοχρη ϊλχμ ςχμ απξοοεξσρόμ απϊ ςημ παοξϋρα σπξυοεόρεόμ ςξσπ. Σσυϊμ 

στιρςΪμεμεπ μεςανϋ ςξσπ ρσμτχμέεπ πεοέ καςαμξμάπ ςχμ εσθσμόμ ςξσπ Ϋυξσμ ιρυϋ μϊμξμ ρςιπ 

ερχςεοικΫπ ςξσπ ρυΫρειπ και ρε καμέα πεοέπςχρη δεμ δϋμαμςαι μα ποξβληθξϋμ Ϋμαμςι ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ χπ λϊγξπ απαλλαγάπ ςξσ εμϊπ μΫλξσπ απϊ ςιπ εσθϋμεπ και ςιπ σπξυοεόρειπ 

ςξσ Ϊλλξσ ά ςχμ Ϊλλχμ μελόμ για ςημ ξλξκλάοχρη ςξσ Έογξσ. 

 
21. ε πεοέπςχρη πξσ ξ ΑμΪδξυξπ εέμαι Έμχρη /Κξιμξποανέα και καςΪ ςη διΪοκεια ςηπ εκςΫλερηπ ςηπ 

ϋμβαρηπ, ξπξιξδάπξςε απϊ ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ / Κξιμξποανέαπ, εναιςέαπ αμικαμϊςηςαπ ςξσ, για 

ξπξιξδάπξςε λϊγξ ά λϊγχ αμχςΫοαπ βέαπ δεμ μπξοεέ μα αμςαπξκοιθεέ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, ςα 

σπϊλξιπα μΫλη ρσμευέζξσμ μα Ϋυξσμ ςημ εσθϋμη ξλξκλάοχρηπ ςηπ ϋμβαρηπ με ςξσπ έδιξσπ ϊοξσπ.  

 
22. ςημ χπ Ϊμχ πεοέπςχρη ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι αμελληςέ μα εμημεοόρει ρυεςικΪ εγγοΪτχπ ςημ 

ΑμαθΫςξσρα Αουά. ΔΪμ καςΪ ςημ κοέρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ξι ρσμβαςικξέ ϊοξι μπξοξϋμ μα 

εκπληοχθξϋμ απϊ ςα εμαπξμεέμαμςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ /Κξιμξποανέαπ, η ϋμβαρη σλξπξιεέςαι απϊ 

ςα λξιπΪ μΫλη ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ και ενακξλξσθεέ μα παοΪγει ϊλα ςα Ϋμμξμα απξςελΫρμαςΪ ςηπ. Η 

ρυεςικά Απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ πεοέ ςηπ δσμαςϊςηςαπ εκπλάοχρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ 

ϊοχμ απϊ ςα εμαπξμεέμαμςα μΫλη κξιμξπξιεέςαι εγγοΪτχπ ρςξμ ΑμΪδξυξ. 

 
23. Δτϊρξμ η ΑμαθΫςξσρα Αουά απξταρέρει ρυεςικΪ ϊςι ςα εμαπξμεέμαμςα μΫλη δεμ επαοκξϋμ για μα 

εκπληοόρξσμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, ςϊςε η ΑμΪδξυξπ Έμχρη /Κξιμξποανέα ξτεέλει μα 

ποξςεέμει αμςικαςαρςΪςη, με ποξρϊμςα αμςέρςξιυα ςξσ απξυχοξϋμςξπ μΫλξσπ. Η ποϊςαρη θα 

ποΫπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ρυεςικΪ Ϋγγοατα ρςα ξπξέα ξ αμςικαςαρςΪςηπ δερμεϋεςαι για ςημ 

ποξράκξσρα εκπλάοχρη ςχμ εμ λϊγχ ρσμβαςικόμ ϊοχμ και ςημ εμ γΫμει σπξκαςΪρςαρη ςξσ ρςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ απξυχοξϋμςξπ μΫλξσπ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά εγκοέμει με Απϊταρά ςηπ ςημ 

αμςικαςΪρςαρη ασςά. ε πεοέπςχρη ϊμχπ πξσ η ποϊςαρη για ρσγκεκοιμΫμξ αμςικαςαρςΪςη δεμ 

γέμει απξδεκςά, η ΑμαθΫςξσρα Αουά διαςηοεέ ςξ δικαέχμα μα κηοϋνει ςξμ ΑμΪδξυξ Έμχρη 

/Κξιμξποανέα Ϋκπςχςξ.  

 
24. Όλα ςα απξςελΫρμαςα, μελΫςεπ, ρςξιυεέα και κΪθε Ϊλλξ Ϋγγοατξ ά αουεέξ ρυεςικϊ με ςξ Έογξ, 

καθόπ και ϊλα ςα σπϊλξιπα παοαδξςΫα πξσ θα απξκςηθξϋμ ά θα αμαπςσυθξϋμ απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ 

με δαπΪμεπ ςξσ Έογξσ, θα απξςελξϋμ απξκλειρςικά ιδιξκςηρέα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, πξσ 

μπξοξϋμ μα ςα διαυειοέζξμςαι πλάοχπ και μα ςα εκμεςαλλεϋξμςαι (ϊυι εμπξοικΪ), εκςϊπ και αμ άδη 

ποξωπΪουξσμ ρυεςικΪ πμεσμαςικΪ δικαιόμαςα.  

 
25. Σα απξςελΫρμαςα θα εέμαι πΪμςξςε ρςη διΪθερη ςχμ μξμέμχμ εκποξρόπχμ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ 

Αουάπ καςΪ ςη διΪοκεια ιρυϋξπ ςηπ ϋμβαρηπ, και εΪμ βοέρκξμςαι ρςημ καςξυά ςξσ Αμαδϊυξσ, θα 

παοαδξθξϋμ ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά καςΪ ςημ με ξπξιξμδάπξςε ςοϊπξ λάνη ά λϋρη ςηπ ϋμβαρηπ. 

ε πεοέπςχρη αουεέχμ με ρςξιυεέα ρε ηλεκςοξμικά μξοτά, ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

ρσμξδεϋρει ςημ παοΪδξρά ςξσπ με Ϋγγοατη ςεκμηοέχρη και με ξδηγέεπ για ςημ 

αμΪκςηρη/διαυεέοιρά ςξσπ. Με ςημ ξοιρςικά παοαλαβά ςξσ Έογξσ ςα δικαιόμαςα πμεσμαςικάπ 

ιδιξκςηρέαπ πξσ θα παοαυθξϋμ καςΪ ςημ εκςΫλερη ςξσ Έογξσ και δεμ εμπέπςξσμ ρςιπ παοαπΪμχ 

παοαγοΪτξσπ μεςαβιβΪζξμςαι απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ ασςξδέκαια ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά η ξπξέα θα 

εέμαι πλΫξμ η απξκλειρςικά δικαιξϋυξπ επέ ςξσ Έογξσ και θα τΫοξσμ ϊλεπ ςιπ ενξσρέεπ πξσ 

απξοοΫξσμ απϊ ασςϊ, εμδεικςικΪ και ϊυι πεοιξοιρςικΪ αματεοξμΫμχμ ςηπ ενξσρέαπ ξοιρςικάπ ά 
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ποξρχοιμάπ αμαπαοαγχγάπ ςξσ λξγιρμικξϋ με κΪθε μΫρξ και μξοτά, εμ ϊλχ ά εμ μΫοει, ςημ 

ενξσρέα τϊοςχρηπ, εμτΪμιρηπ ρςημ ξθϊμη, εκςΫλερηπ μεςαβέβαρηπ, αμςιγοατάπ, απξθάκεσρηπ 

αλλΪ και ςοξπξπξέηρηπ υχοέπ Ϊδεια ςξσ Αμαδϊυξσ, η ξπξέα ρε κΪθε πεοέπςχρη παοΫυεςαι 

αμΫκκληςα δια ςηπ σπξγοατάπ ςηπ ϋμβαρηπ. 

 
 

Άοθοξ 8  
Πξιμικέπ Ρήςοεπ 

 
1 Η παοΪδξρη και η παοαλαβά ςχμ παοαδξςΫχμ θα γέμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιΪγοαμμα σλξπξέηρηπ 

ςηπ παοξυάπ σπηοεριόμ, ϊπχπ ασςϊ θα καθξοιρθεέ ρςη ρυεςικά ϋμβαρη.  

2 ε πεοιπςόρειπ καθσρςεοάρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημΫμεπ ημεοξμημέεπ παοΪδξρηπ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ παοαδξςΫχμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ, επιβΪλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ 

ποξβλεπξμΫμχμ, καςΪ πεοέπςχρη, κσοόρεχμ και ποϊρςιμξ ρϋμτχμα με ςα παοακΪςχ: 

α. Για καθσρςΫοηρη πξσ πεοιξοέζεςαι ρε υοξμικϊ διΪρςημα πξσ δεμ σπεοβαέμει ςξ 1/4 ςξσ μΫγιρςξσ 
ποξβλεπϊμεμξσ, απϊ ςξ Ϊοθοξ 26 Π.Δ. 118/07, υοϊμξσ παοΪςαρηπ, πξρξρςϊ 1% επέ ςηπ ρσμβαςικάπ 
ανέαπ ςξσ παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

β. Για καθσρςΫοηρη πξσ πεοιξοέζεςαι ρε υοξμικϊ διΪρςημα απϊ 1/4 μΫυοι ςξ 1/2 ςξσ μΫγιρςξσ 
ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςξ Ϊοθοξ 26 ςξσ παοϊμςξπ υοϊμξσ παοΪςαρηπ, πξρξρςϊ 3% επέ ςηπ ρσμβαςικάπ 
ανέαπ ςξσ παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ΔΪμ καςΪ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοϊμξσ παοΪςαρηπ, ςχμ πεοιπςόρεχμ α και β ποξκϋπςει κλΪρμα 
ημΫοαπ, θεχοεέςαι ξλϊκληοη μΫοα. 

γ. Για καθσρςΫοηρη πξσ σπεοβαέμει ςξ παοαπΪμχ 1/2 πξρξρςϊ 5% επέ ςηπ ρσμβαςικάπ ανέαπ ςξσ 
παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

 

3 Οι πξιμικΫπ οάςοεπ δεμ επιβΪλλξμςαι και η Ϋκπςχρη δεμ επΫουεςαι αμ ξ ΑμΪδξυξπ απξδεένει ϊςι η 

καθσρςΫοηρη ξτεέλεςαι ρε αμόςεοη βέα ά ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

4 Σα παοαπΪμχ, καςΪ πεοέπςχρη, πξρξρςΪ ποξρςέμχμ σπξλξγέζξμςαι ρςη ρσμβαςικά ανέα ςξσ 

παοαδξςΫξσ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοέπ ςξ Υ.Π.Α. 

5 Αμ ξ ΑμΪδξυξπ καθσρςεοάρει ςημ παοΪδξρη ςξσ παοαδξςΫξσ πΪμχ απϊ Ϋμα μάμα χπ ποξπ ςη 

ρσμτχμημΫμη ημεοξμημέα παοΪδξρηπ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά Ϋυει ςξ δικαέχμα μα καςαγγεέλει ςη 

ϋμβαρη και μα κηοϋνει Ϋκπςχςξ ςξμ ΑμΪδξυξ για ςξ ρϋμξλξ ςξσ Έογξσ. 

6 Οι οάςοεπ καθσρςΫοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ θα πεοιΫυξμςαι ρςη ϋμβαρη, θα επιβΪλλξμςαι με 

απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπάπ Παοαλαβάπ και θα 

παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμΫμη πληοχμά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

7 ε πεοέπςχρη Έμχρηπ/ Κξιμξποανέαπ ξι χπ αμχςΫοχ πξιμικΫπ οάςοεπ και ςϊκξι επιβΪλλξμςαι 

αμαλξγικΪ ρε ϊλα ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ/ Κξιμξποανέαπ 

 

 

Άοθοξ 9 
Κσοώρειπ  

 
1. Ο Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρΫουεςαι μΫρα ρςημ ποξθερμέα πξσ ςξσ ξοέρςηκε για μα σπξγοΪφει ςη 

ρυεςικά ϋμβαρη, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΪ Ϋκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη πξσ Ϋγιμε ρςξ ϊμξμΪ 

ςξσ και απϊ κΪθε δικαέχμα πξσ απξοοΫει απϊ ασςάμ, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπάπ 

ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ. 
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2. Με ςημ έδια διαδικαρέα, ξ Αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΪ Ϋκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ 

κΪθε δικαέχμΪ ςξσ πξσ απξοοΫει απ‟ ασςά, ετϊρξμ δεμ ποξρΫτεοε ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερέεπ 

μΫρα ρςξ ρσμβαςικϊ υοϊμξ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλΫπξμςαι ρςξ Ϊοθοξ 26 ςξσ 

Κ.Π.∆. 118/2007. Για κΪθε γεμικΪ παοΪβαρη απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ, ςχμ ϊοχμ ςηπ ϋμβαρηπ (ϊπχπ 

καθξοέζξμςαι απϊ ασςά) και για ρσμπεοιτξοΪ αμςέθεςη με ςα ρσμαλλακςικΪ άθη και ςιπ αουΫπ ςηπ 

καλάπ πέρςηπ, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα, καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ αομϊδιαπ 

Δπιςοξπάπ Παοαλαβάπ, επιβΪλλξμςαι κσοόρειπ πξσ διαλαμβΪμξμςαι απϊ ςξ Π.Δ. 118/2007, 

δηλαδά η ρϋρςαρη, ποϊρςιμξ, κάοσνη εκπςόςξσ απϊ ςη ϋμβαρη. 

 

3. ςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι Ϋκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ά ϋμβαρη, επιβΪλλξμςαι, με 

απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ, ϋρςεοα 

απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπάπ Παοαλαβάπ και Καλάπ ΔκςΫλερηπ ά Δπιςοξπάπ 

ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, η ξπξέα σπξυοεχςικΪ καλεέ ςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυά ενηγάρεχμ αθοξιρςικΪ ά διαζεσκςικΪ, ξι παοακΪςχ κσοόρειπ: 

 α. ΔκςΫλερη ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ρε βΪοξπ ςξσ Ϋκπςχςξσ αμαδϊυξσ εέςε απϊ 

ςξσπ σπξλξέπξσπ Αμαδϊυξσπ πξσ εέυαμ λΪβει μΫοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ά εέυαμ κληθεέ 

για διαποαγμΪςεσρη, εέςε με διεμΫογεια διαγχμιρμξϋ, εέςε με διαποαγμΪςεσρη, αμ 

ρσμςοΫυξσμ ξι ποξωπξθΫρειπ ςξσ Ϊοθοξσ 22 ςξσ Π.Δ. 118/2007. ΚΪθε Ϊμερη ά Ϋμμερη 

ποξκαλξϋμεμη ζημέα ςξσ Δημξρέξσ ά ςσυϊμ διατξοΪ πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγέζεςαι 

ρε βΪοξπ ςξσ εκπςόςξσ Αμαδϊυξσ.  

β. Ποξρχοιμϊπ ά ξοιρςικϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξμηθειόμ 

ςχμ τξοΫχμ πξσ εμπέπςξσμ ρςξ πεδέξ εταομξγάπ ςξσ Ν. 2286/1995. Ο απξκλειρμϊπ, 

ρε ξπξιαδάπξςε πεοέπςχρη, επιβΪλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ ΑμΪπςσνηπ, 

ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπάπ Πξλιςικάπ Ποξγοαμμαςιρμξϋ Ποξμηθειόμ, η 

ξπξέα σπξυοεχςικΪ καλεέ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ για παοξυά ενηγάρεχμ και µεςΪ απϊ 

αιςιξλξγημΫμη ειράγηρη ςξσ τξοΫα πξσ διεμεογεέ ςξ διαγχμιρμϊ. 

γ. Καςαλξγιρμϊπ ρςξμ ΑμΪδξυξ πξρξϋ έρξσ με ςξ 10% ςηπ ανέαπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ 

σπηοεριόμ για ςιπ ξπξέεπ κηοϋυθηκε Ϋκπςχςξπ ϊςαμ ςξσ δϊθηκε ςξ δικαέχμα μα 

παοαδόρει ςα εμ λϊγχ παοαδξςΫα μΫυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημέαπ 

διεμΫογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αμενΪοςηςα εΪμ ςελικΪ Ϋκαμε ά ϊυι υοάρη ςξσ 

δικαιόμαςξπ ασςξϋ. ε πεοέπςχρη πξσ η ποξμάθεια σλικξϋ ρε βΪοξπ εκπςόςξσ 

Αμαδϊυξσ γέμεςαι με ςοξπξπξέηρη ϊοχμ ά ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ καςακϋοχρηπ 

ςηπ αμΪθερηπ ά ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςιπ ξπξέεπ κηοϋυθηκε Ϋκπςχςξπ καςΪ πεοέπςχρη, 

καςΪ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ διατΫοξμςξπ ρε βΪοξπ ςξσ, λαμβΪμεςαι σπϊφη η διατξοΪ 

πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει απϊ ςημ ςοξπξπξέηρη ςχμ ρυεςικόμ ϊοχμ ά ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ, η ξπξέα ρσμφητέζεςαι με ςξ ποξπ καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

 

4. Ο ΑμΪδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι Ϋκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ά ςη ρϋμβαρη ϊςαμ: 

α. Η ρϋμβαρη δεμ σπξγοΪτηκε ά ςα παοαδξςΫα δεμ παοαδϊθηκαμ ά αμςικαςαρςΪθηκαμ 

με εσθϋμη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ.  

β. σμςοΫυξσμ λϊγξι αμχςΫοαπ βέαπ.  

 

5. ε πεοέπςχρη αμχςΫοαπ βέαπ, η απϊδεινη ςηπ ξπξέαπ βαοϋμει εν ξλξκλάοξσ ςξμ ΑμΪδξυξ, αμ δεμ 

κΪμει γμχρςϊ με Ϋγγοατξ ρςημ Τπηοερέα, ςα πεοιρςαςικΪ πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ αμχςΫοα βέα 

μΫρα ρε εέκξρι μΫοεπ (20/μεοξ) απϊ ςϊςε πξσ ρσμΫβηραμ και ςα ξπξέα εέυαμ χπ ρσμΫπεια ςημ 

αδσμαμέα ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ ξλικά ά μεοικά εκςΫλερη ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αμΫλαβε, δεμ Ϋυει 

δικαέχμα μα επικαλερςεέ ςημ αμχςΫοα βέα και ςα μϊμιμα δικαιόμαςΪ ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 

ασςά.  

 

6. Σα ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξέ και κΪθε Ϊλλη απαέςηρη ςξσ Δημξρέξσ ά ςχμ τξοΫχμ καςΪ ςξσ 
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Αμαδϊυξσ θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ τξοΫα, θα βεβαιξϋμςαι χπ 

Δημϊριξ Ϋρξδξ και θα ειρποΪςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςΪνειπ πεοέ Δημξρέχμ Δρϊδχμ. ε 

πεοέπςχρη Έμχρηπ Ποξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβΪλλεςαι αμαλξγικΪ ρε ϊλα ςα μΫλη ςηπ Έμχρηπ. 

 

 
 

Άοθοξ 10 
 Λύρη ύμβαρηπ – Καςαγγελία 

 

H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδέκαια ρε πεοέπςχρη πξσ ξ ΑμΪδξυξπ: 

 κηοσυθεέ ρε καςΪρςαρη πςόυεσρηπ ά γέμξσμ ποΪνειπ αμαγκαρςικάπ εκςελΫρεχπ ρε βΪοξπ ςξσ, 

ρςξ ρϋμξλξ ά ρε ρημαμςικϊ μΫοξπ ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ ρςξιυεέχμ ά ςεθεέ σπϊ εκκαθΪοιρη ά 

σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικάπ διαυεέοιρηπ. 

 καθσρςεοάρει απξδεδειγμΫμα απϊ σπαιςιϊςηςΪ ςξσ ςημ εκςΫλερη ςηπ ϋμβαρηπ. 

 ξ ΑμΪδξυξπ δεμ σλξπξιεέ ςιπ ρσμβαςικΫπ ςξσ σπξυοεόρειπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοέζεςαι ρςη 

ϋμβαρη, παοΪ ςιπ ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμΫμεπ ξυλάρειπ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

 ξ ΑμΪδξυξπ εκυχοεέ ςη ϋμβαρη ά αμαθΫςει εογαρέεπ σπεογξλαβικΪ υχοέπ ςημ Ϊδεια ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

 εκδέδεςαι ςελερέδικη απϊταρη καςΪ ςξσ Αμαδϊυξσ για αδέκημα ρυεςικϊ με ςημ Ϊρκηρη ςξσ 

επαγγΫλμαςϊπ ςξσ. 

 

Η ΑμαθΫςξσρα Αουά, Ϋυει δικαέχμα μα καςαγγεέλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημέχπ γι΄ασςάμ, υχοέπ ςημ 

ςάοηρη ξπξιαρδάπξςε ποξθερμέαπ με γοαπςά ειδξπξέηρη ρε πεοέπςχρη καςΪ ςημ ξπξέα ξ ΑμΪδξυξπ 

παοαβεέ ξπξιξμδάπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμΫμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςάρει ςημ 

παοΪβαρη ασςά εμςϊπ δΫκα (10) εογαρέμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςικά Ϋγγοατη ειδξπξέηρά ςξσ απϊ ςημ 

ΑπξκεμςοχμΫμη Διξέκηρη Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ. 

 

Σα απξςελΫρμαςα ςηπ καςαγγελέαπ επΫουξμςαι απϊ ςημ πεοιΫλεσρη ρςξμ ΑμΪδξυξ ςηπ εκ μΫοξσπ ςηπ 

ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ καςαγγελέαπ. Κας‟ εναέοερη, η ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι, κας‟ εμΪρκηρη 

διακοιςικάπ ςηπ εσυΫοειαπ, για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελέαπ εέμαι ασςϊ δσμαςϊ, μα ςΪνει 

εϋλξγη (κας‟ ασςάμ) ποξθερμέα θεοαπεέαπ ςηπ παοαβΪρεχπ, ξπϊςε ςα απξςελΫρμαςα ςηπ καςαγγελέαπ 

επΫουξμςαι ασςϊμαςα με ςημ πΪοξδξ ςηπ ςαυθεέραπ ποξθερμέαπ, εκςϊπ εΪμ η ΑμαθΫςξσρα Αουά 

γμχρςξπξιάρει εγγοΪτχπ ποξπ ςξμ ΑμΪδξυξ ϊςι θεχοεέ ςημ παοΪβαρη θεοαπεσθεέρα. 

 

Με ςημ απϊταρη κάοσνηπ Αμαδϊυξσ εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοΫυεςαι ρ‟ ασςϊμ η δσμαςϊςηςα μα 

παοαδόρει ςα παοαδξςΫα μΫυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημέαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ πξσ διεμεογεέςαι ειπ 

βΪοξπ ςξσ, επιβΪλλεςαι ρσμξλικΪ ποϊρςιμξ για εκποϊθερμη παοΪδξρη έρξ με πξρξρςϊ 10% ςηπ 

ρσμβαςικάπ ςιμάπ, αμενΪοςηςα απϊ ςημ ημεοξμημέα παοΪδξρηπ μΫρα ρςξ παοευϊμεμξ υοξμικϊ διΪρςημα. 

ΔΪμ ξ Ϋκπςχςξπ παοαδόρει ςξ ρϋμξλξ ςχμ παοαδξςΫχμ, ξ διαγχμιρμϊπ ά ςα απξςελΫρμαςα ασςξϋ, 

μαςαιόμξμςαι, με απϊταρη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςικά παοαλαβά ςχμ κασρέμχμ. 

 

Σξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςΪ ςημ καςαγγελέα ςηπ ϋμβαρηπ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά βεβαιόμει ςημ ανέα ςξσ 

παοαρυεθΫμςξπ μΫοξσπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, καθόπ και κΪθε ξτειλά Ϋμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ 

καςΪ ςημ ημεοξμημέα καςαγγελέαπ. Η ΑμαθΫςξσρα Αουά αμαρςΫλλει ςημ καςαβξλά ξπξιξσδάπξςε πξρξϋ 

πληοχςΫξσ ρϋμτχμα με ςημ ϋμβαρη ποξπ ςξμ ΑμΪδξυξ μΫυοιπ εκκαθαοέρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ 

σπξυοεόρεχμ.  

 

ΡηςΪ ρσμτχμεέςαι μεςανϋ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ αουάπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κΪθε πεοέπςχρη – ξ 

ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλάοχπ ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, λϊγχ σπαέςιαπ και 

απξδεδειγμΫμηπ ρσμπεοιτξοΪπ ςηπ πξσ ρσμδΫεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθεέρα ζημέα ά παοΪβαρη 
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ξπξιξσδάπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςΪ ςημ εμΪρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικΪ με 

ςημ εκςΫλερη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη Ϋογξσ. 

 

 

 

Άοθοξ 11 
Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δπίλσρη Διατξοώμ 

 
 
H παοξϋρα ϋμβαρη διΫπεςαι απϊ ςιπ διαςΪνειπ ςξσ Ν. 2286/1995, ςξσ Ν. 2362/1995, ςξσ Ν. 3871/2010, 

ςξσ Π.Δ. 60/2007, ςξσ Π.Δ.118/2007, ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ με αοιθμ. Ποχς. /04-8-2014 Διακάοσνηπ και ςξσπ 

ξ́οξσπ ποξρτξοΪπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

H παοξϋρα ϋμβαρη διΫπεςαι απξκλειρςικΪ απϊ ςξ Δλλημικϊ Δέκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με ασςϊ.  

 

Οπξιαδάπξςε διατξοΪ, διΫμενη ά διατχμέα πξσ εμδευξμΫμχπ αμακϋφει μεςανϋ ςχμ μεοόμ, απϊ ςημ 

εταομξγά ςηπ παοξϋραπ και ατξοΪ ςημ εομημεέα ά ςημ εκςΫλερη ϊοχμ ασςάπ και ςημ Ϋκςαρη ςχμ εν 

ασςάπ δικαιχμΪςχμ και σπξυοεόρεχμ ςχμ μεοόμ και πξσ δε δϋμαςαι μα διεσθεςηθεέ τιλικΪ, σπΪγεςαι 

ρςημ απξκλειρςικά αομξδιϊςηςα και δχριδικέα ςχμ Δικαρςηοέχμ ςηπ Θερραλξμέκηπ.  

 

ΡηςΪ ρσμτχμεέςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μΫοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγά ρςα δικαρςάοια ϊρξ και η 

διαδικαρέα εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςΫλλξσμ ςημ εκςΫλερη ςηπ ϋμβαρηπ. σμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 

ρσμβαλλϊμεμα μΫοη ξτεέλξσμ μα ρσμευέζξσμ με καλά πέρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα 

αρκξϋμ ςα δικαιόμαςΪ ςξσπ με βΪρη ςη ϋμβαρη καθ‟ ϊλη ςη διΪοκεια ςηπ διαδικαρέαπ ρα μα μημ εέυαμ 

ποξρτϋγει ρςα δικαρςάοια. 

 

 
Άοθοξ 12  

Δκποξρώπηρη Ποξμηθεσςή 
 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ Ποξμηθεσςά για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ϋμβαρηπ ξοέζεςαι ……………  

Αλλαγά ποξρόπξσ ά διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ γμχρςξπξιεέςαι, γοαπςΪ, ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά και 

ιρυϋει μεςΪ ςη γοαπςά Ϋγκοιρη ασςάπ.  

Ο εκποϊρχπξπ εμεογεέ κας‟ εμςξλά και λξγαοιαρμϊ ςξσ Ποξμηθεσςά για ϊλα ςα ζηςάμαςα πξσ 

ρυεςέζξμςαι με ςη ϋμβαρη και εέμαι ενξσριξδξςημΫμξπ μα διεσθεςεέ για λξγαοιαρμϊ ςξσ Ποξμηθεσςά 

ξπξιαδάπξςε διατξοΪ ποξκϋπςει ά ρυεςέζεςαι με ςη ϋμβαρη, ρσμμεςΫυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεέ ρε 

ρσμαμςάρειπ με ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ Ϋλεγυξ ϊογαμα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ.  

 

Άοθοξ 13 
Δμπιρςεσςικόςηςα  

 

Καθ‟ ϊλη ςη διΪοκεια ιρυϋξπ ςηπ ϋμβαρηπ, αλλΪ και μεςΪ ςη λάνη ά λϋρη ασςάπ, ξ ΑμΪδξυξπ 

αμαλαμβΪμει ςημ σπξυοΫχρη μα ςηοάρει εμπιρςεσςικΪ και μα μη γμχρςξπξιάρει ρε ςοέςξσπ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμΫμχμ ςχμ εκποξρόπχμ ςξσ ελλημικξϋ και διεθμξϋπ Σϋπξσ), υχοέπ ςημ ποξηγξϋμεμη 

Ϋγγοατη ρσγκαςΪθερη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, ξπξιαδάπξςε Ϋγγοατα ά πληοξτξοέεπ πξσ θα 

πεοιΫλθξσμ ρε γμόρη ςξσ καςΪ ςημ εκςΫλερη ςχμ σπηοεριόμ και ςημ εκπλάοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ. 

 

Ο ΑμΪδξυξπ δεμ δϋμαςαι μα ποξβαέμει ρε δημϊριεπ δηλόρειπ ρυεςικΪ με ςξ Ϋογξ ςηπ ϋμβαρηπ υχοέπ ςημ 

ποξηγξϋμεμη ρσμαέμερη ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, ξϋςε μα ρσμμεςΫυει ρε δοαρςηοιϊςηςεπ αρσμβέβαρςεπ 
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με ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απΫμαμςι ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά και δεμ δερμεϋει ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά, με 

καμΫμα ςοϊπξ, υχοέπ ςημ ποξηγξϋμεμη γοαπςά ςηπ ρσμαέμερη. 

 

ΚαςΪ ςημ εκςΫλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ, η ΑμαθΫςξσρα Αουά και ϊλα ςα ενξσριξδξςημΫμα απ‟ ασςάμ 

ποϊρχπα ξτεέλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμΫμα, παοΪ μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα 

γμχοέζξσμ, πληοξτξοέεπ πξσ πεοιάλθαμ ρ' ασςξϋπ καςΪ ςη διΪοκεια και με ςημ εσκαιοέα ςηπ σλξπξέηρηπ 

ςξσ Ϋογξσ ςηπ ϋμβαρηπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικΪ ζηςάμαςα ά μεθϊδξσπ σλξπξέηρηπ ςξσ Ϋογξσ ςηπ 

ϋμβαρηπ ά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

Άοθοξ 14 
Πμεσμαςικά Δικαιώμαςα 

 

Όλξ ςξ σλικϊ πξσ παοΪγεςαι ρςξ πλαέριξ ςξσ Έογξσ παοαδέδεςαι απϊ ςξμ ΑμΪδξυξ ρςημ ΑμαθΫςξσρα 

Αουά. 

 

Σα πμεσμαςικΪ και ρσγγεμικΪ δικαιόμαςα οηςόπ εκυχοξϋμςαι ρςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά υχοέπ ςημ 

καςαβξλά ποϊρθεςηπ αμξιβάπ, πΫοαμ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςημ ρυεςικά ϋμβαρη. 

 

Η ΑμαθΫςξσρα Αουά θα Ϋυει ςα απξκλειρςικΪ δικαιόμαςα ϊλχμ ςχμ σλικόμ, εμςϋπχμ και ηλεκςοξμικόμ 

και λξιπόμ παοαδξςΫχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. Ο ΑμΪδξυξπ δεμ μπξοεέ μα ςα υοηριμξπξιεέ υχοέπ ςημ Ϋγκοιρη 

ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ. 

 

ε κΪθε πεοέπςχρη η ΑμαθΫςξσρα Αουά δϋμαςαι μα ζηςάρει και ξ ΑμΪδξυξπ σπξυοεξϋςαι, εμςϊπ πΫμςε (5) 

εογαρέμχμ ημεοόμ, μα παοαδόρει ξπξιξδάπξςε φητιακϊ ά Ϋμςσπξ σλικϊ Ϋυει παοαυθεέ μΫυοι ςη ρςιγμά 

ςηπ αέςηρηπ και ρυεςέζεςαι με σπηοερέεπ πξσ παοΫυει ξ ΑμΪδξυξπ για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Έογξσ. 

 

Άοθοξ 15  
Σοξπξπξίηρη ςηπ ύμβαρηπ  

Οπξιαδάπξςε ςοξπξπξέηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ δϋμαςαι μα γέμει μϊμξ εγγοΪτχπ και 

απαιςεέ ςη ρσμαέμερη και ςχμ δϋξ ρσμβαλλξμΫμχμ μεοόμ.  

 

Άοθοξ 16 
σμβαςικά Έγγοατα  

 

Σα ρσμβαςικΪ Ϋγγοατα εομημεϋξμςαι καςΪ ςημ καλά πέρςη και ςα ρσμαλλακςικΪ άθη και 

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοΫρςεοη εκςΫλερη ςξσ Έογξσ και ςημ 

εναρτΪλιρη ςξσ βΫλςιρςξσ απξςελΫρμαςξπ για ςημ ΑμαθΫςξσρα Αουά. Ωρςϊρξ, ρε πεοέπςχρη 

αμςέταρηπ ά αρσμτχμέαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοΪ ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ 

ξπξέα παοαςέθεμςαι καςχςΫοχ:  

α) Η ϋμβαρη  

β) Η αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΫα Α.Δ.Μ.-Θ. 

γ) Η Διακάοσνη αο. 14/2014 

δ) Η ποξρτξοΪ ςξσ Ποξμηθεσςά  

Η σπξβληθεέρα απϊ ςξμ Ποξμηθεσςά ποξρτξοΪ και καςΪ ςα ρημεέα πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 

ποξδιαγοατΫπ ςηπ Ποξμάθειαπ και ςημ παοξϋρα ϋμβαρη εέμαι δερμεσςικά για ςξμ Ποξμηθεσςά και 

επ‟ χτελεέα ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ.  
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Άοθοξ 17  
Γλώρρα  

 
Η ϋμβαρη ρσμςΪυθηκε ρςημ Δλλημικά γλόρρα.  

 

Όλα ςα Ϋγγοατα και ξι εκθΫρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςΫλερά ςηπ, ρσμςΪρρξμςαι ρςημ Δλλημικά γλόρρα.  

 

Οπξιαδάπξςε γοαπςά ά ποξτξοικά επικξιμχμέα μεςανϋ ςηπ ΑμαθΫςξσραπ Αουάπ, ά Ϊλλχμ ΥξοΫχμ και 

Τπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενΪγεςαι ρςημ Δλλημικά γλόρρα.  

 

 
Άοθοξ 18 

Καλόπιρςη Δταομξγή ςηπ ύμβαρηπ  
 

Η ΑμαθΫςξσρα Αουά και ξ ΑμΪδξυξπ αμαγμχοέζξσμ, ϊςι δεμ εέμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 

πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμΫπ πεοιπςόρειπ διεμΫνεχμ πξσ εέμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ 

καςΪ ςη διΪοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικΪ με ςξ αμςικεέμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα ΜΫοη απξδΫυξμςαι 

απϊ κξιμξϋ ϊςι η ϋμβαρη θα λειςξσογάρει, μεςανϋ ςξσπ, ρϋμτχμα με ςημ καλά πέρςη και υχοέπ βλΪβη 

ςχμ εκαςΫοχθεμ δικαιχμΪςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με καλά πέρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ 

εμΫογειεπ πξσ απαιςξϋμςαι, ποξκειμΫμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ διεμΫνειπ ά διατξοΫπ.  

 
Άοθοξ 19 

Παοαίςηρη Δικαιώμαςξπ 
 

Η μη Ϊρκηρη δικαιόμαςξπ απϊ κΪπξιξ ρσμβαλλϊμεμξ μΫοξπ δεμ θα ποΫπει, ρε καμέα πεοέπςχρη, μα 

θεχοηθεέ χπ παοαέςηρη ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μΫοξσπ μα αρκάρει ςξ δικαέχμΪ ςξσ ασςϊ ρςξ μΫλλξμ ά μα 

θεχοηθεέ χπ αδοαμξπξέηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μΫοξσπ.  

 
Άοθοξ 20  

Ποξηγξύμεμεπ σμτχμίεπ  
 

Η παοξϋρα ϋμβαρη αμςικαθιρςΪ και ακσοόμει κΪθε ποξηγξϋμεμη ρσμτχμέα, μεςανϋ ςχμ μεοόμ, επέ 

ςξσ ιδέξσ, με ςημ παοξϋρα, αμςικειμΫμξσ. Η παοξϋρα ϋμβαρη απξςελεέ ςημ απϊλσςη και μξμαδικά 

εκδάλχρη ςηπ ποαγμαςικάπ βξϋληρηπ ςχμ μεοόμ για ςξ ρσγκεκοιμΫμξ θΫμα - αμςικεέμεμξ ςηπ 

ϋμβαρηπ.  

 

ε πέρςχρη ςηπ παοξϋραπ, η ϋμβαρη σπξγοΪτεςαι απϊ ςξ ……………………………………., εμεογόμςαπ εκ 

μΫοξσπ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ Αμαδϊυξσ, ρε ςοέα (3) αμςέςσπα.  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

Για ςημ Α.Δ.Μ.-.Θ. 

Μ.Δ.Γ.Γ. Ο ΠΡ/ΜΔΝΟ  

ΔΝΗ ΔΩΣ. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

 

………………. 

     Για ςξμ Ποξμηθεσςή 

 

 

 

………………. 

  

ΑΔΑ: ΩΠ28ΟΡ1Υ-ΩΥΖ



ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

Σεϋυξπ διακάοσνηπ ποϊυειοξσ διαγχμιρμξϋ επιλξγάπ αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ 
Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ) για ςημ σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA 
Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013» 

 
81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
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Ποξπ: 
 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

ϋμτχμα με ςη αο. 14/2014 Διακάοσνη διεμΫογειαπ αμξικςξϋ διεθμά μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςη Διακήοσνη ποόυειοξσ, μειξδξςικξύ διαγχμιρμξύ με 

ρτοαγιρμΫμεπ ποξρτξοΫπ επιλξγάπ Αμαδϊυξσ ενχςεοικξϋ εμπειοξγμόμξμα (σπξρςάοινηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΫμηπ Διξέκηρηπ Μακεδξμέαπ – ΘοΪκηπ),  για ςημ 

σλξπξέηρη ςξσ Ϋογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia», πξσ Ϋυει εμςαυθεέ και 

ρσγυοημαςξδξςεέςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα IPA Διαρσμξοιακάπ σμεογαρέαπ «ΔλλΪδα – Ποόημ Γιξσγκξρλαβικά Δημξκοαςέα ςηπ Μακεδξμέαπ 2007-2013», 

ποξρτΫοχ ςημ παοακΪςχ ςιμά για ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ Έογξσ, η ξπξέα ιρυϋει μΫυοι και εκαςϊμ εέκξρι (120) ημΫοεπ απϊ ςημ επξμΫμη ςηπ διεμΫογειαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ. 

Α/Α Πακέςξ Δογαρίαπ / Δοάρη Παοαδξςέξ Ποξρτεοόμεμη Σιμή 
(Φχοίπ Υ.Π.Α.) 

Ποξρτεοόμεμη Σιμή  
(με Υ.Π.Α.) 

1.4 σμαμςήρειπ Δςαίοχμ Πλάοηπ ΥΪκελξπ σμαμςάρεχμ 
(ποϊρκληρη, ποϊγοαμμα, λέρςα 
ρσμμεςευϊμςχμ, τχςξγοατέεπ, 

ποακςικΪ κξκ) 

    

2.1 Διξογάμχρη δοάρεχμ επικξιμχμίαπ και 
διάυσρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ έογξσ 

Πλάοηπ τΪκελξπ ςξσ ςελικξϋ 
σμεδοέξσ και ςχμ road show 

Δκδηλόρεχμ ρςξσπ δϋξ 
σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ 

(ποϊρκληρη, ποϊγοαμμα, λέρςα 
ρσμμεςευϊμςχμ, ςελικά λέρςα 

ποξρκεκλημΫμχμ - με ςα πλάοη 
ρςξιυεέα επικξιμχμέαπ-, Σελικά 

λέρςα Μ.Μ.Δ. πξσ ποξρκλάθηκαμ - 
με ςα πλάοη ρςξιυεέα επικξιμχμέαπ 
-, τχςξγοατέεπ, banner, πλάοηπ 

τΪκελξπ ρσμμεςευϊμςχμ, ποακςικΪ 
ρσμεδοέξσ, Δελςέξ Σϋπξσ) και 

αματξοΪ σλξπξέηρηπ ςξσ 
ρσμεδοέξσ (ςοϊπξπ διξογΪμχράπ 

ςξσ, κοιςάοια επιλξγάπ 
ρσμεογαςόμ/ αιθξϋρηπ, 

παοαρςαςικΪ ενϊτληρηπ κξκ)  
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Α/Α Πακέςξ Δογαρίαπ / Δοάρη Παοαδξςέξ Ποξρτεοόμεμη Σιμή 
(Φχοίπ Υ.Π.Α.) 

Ποξρτεοόμεμη Σιμή  
(με Υ.Π.Α.) 

2.2 Πξλύγλχρρξ Δπικξιμχμιακό σλικό ςξσ 
έογξσ 

Λξγϊςσπξ ςξσ Ϋογξσ, 2.000 
ΥσλλΪδια, 1.000 ΥΪκελξι 
ρσμμεςευϊμςχμ (Folder) 

εμπλξσςιρμΫμξι με βξηθηςικϊ σλικϊ 
(μπλξκ, ρςσλϊ) 4 Banner, 250 
ατέρεπ, 10 καςαυχοάρειπ ρςξμ 

Σϋπξ, Δπικξιμχμιακϊ ΠλΪμξ ςξσ 
Έογξσ (Communication Plan) ρςημ 

αγγλικά γλόρρα 

    

2.3 Δημιξσογία δικςσακήπ πύληπ (portal) και 
εκρςοαςείαπ εμημέοχρηπ ρςξ Διαδίκςσξ 

Σοιμημιαέεπ αματξοΫπ 
πεποαγμΫμχμ με αμαλσςικά 

πεοιγοατά αοιθμξϋ & εέδξσπ 
δημξριεϋρεχμ, αοιθμξϋ 

εμημεοχςικόμ δελςέχμ, αοιθμξϋ 
αιςημΪςχμ πξσ λάτθηραμ, αοιθμξϋ 
απαμςάρεχμ πξσ δημξριεϋθηκαμ, 

καθόπ επέρηπ και αμαλσςικά 
πεοιγοατά ποχςξβξσλιόμ / 

δοΪρεχμ online ποξόθηρηπ & 
διατάμιρηπ (μηυαμΫπ αμαζάςηρηπ, 

κξιμχμικΪ δέκςσα κ.λπ.) ςηπ 
Δικςσακάπ Πϋληπ και ςχμ 

newsletter πξσ δημιξσογάθηκαμ 

    

ΤΝΟΛΟ       
 
 

Δηλόμχ ϊςι απξδΫυξμαι πλάοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακάοσνηπ. 
 

 
………..(Σόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

 

Ο ποξρτΫοχμ  

 

 

Τπξγοατή 

 
(Ομξμαςεπώμσμξ) 

τοαγίδα Εςαιοείαπ 
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