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1. ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 
 
 

Α) ιπ διαςΩνειπ: 

 

1. Ιαμξμιρμϊπ (ΔΔ) αο. 1336/2013 ςηπ ΔπιςοξπΫπ ςηπ 13ηπ Δεκεμβοάξσ 2013 για ςημ ςοξπξπξάηρη ςχμ 

ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ 2004/17/ΔΙ, 2004/18/ΔΙ και 

2009/81/ΔΙ ϊρξμ ατξοΩ ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγΫπ ςξσπ καςΩ ςιπ διαδικαράεπ ρϋμαφηπ 

ρσμβΩρεχμ 

2. Ιαμξμιρμϊπ (ΔΙ) αο. 1150/2009 ςηπ 10ηπ Μξεμβοάξσ 2009 «για ςοξπξπξάηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΙ) 

αοιθ. 1564/2005 ϊρξμ ατξοΩ ςα ςσπξπξιημΪμα Ϊμςσπα ποξπ δημξράεσρη ποξκηοϋνεχμ και 

γμχρςξπξιΫρεχμ ρςξ πλαάριξ ςχμ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ δσμΩμει ςχμ ξδηγιόμ 89/665/ΔΞΙ και 

92/13/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλάξσ» 

3. Ιαμξμιρμϊπ (ΔΙ) αο. 213/2008 ςηπ 28ηπ Μξεμβοάξσ 2007 «για ςοξπξπξάηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΙ) 

αοιθ. 2195/2002 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ πεοά ςξσ κξιμξϋ λενιλξγάξσ για 

ςιπ δημϊριεπ ρσμβΩρειπ (CPV) και ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ 

2004/17/ΔΙ και 2004/18/ΔΙ πεοά ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ, ϊρξμ ατξοΩ 

ςημ αμαθεόοηρη ςξσ CPV»  

4. Ξδηγάα 2007/66/ΔΙ ςξσ ΔΣΠΩΟΑΧΙΞΣ ΙΞΘΜΞΒΞΣΚΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΡΣΛΒΞΣΚΘΞΣ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοάξσ 

2007 «για ςημ ςοξπξπξάηρη ςχμ ξδηγιόμ 89/665/ΔΞΙ και 92/13/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ϊρξμ ατξοΩ 

ςη βελςάχρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ διαδικαριόμ ποξρτσγΫπ ρςξμ ςξμΪα ρϋμαφηπ δημξράχμ 

ρσμβΩρεχμ» 

5. Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ Α΄204/2011) «Ρϋρςαρη εμιαάαπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ – ΑμςικαςΩρςαρη ςξσ Ϊκςξσ κεταλαάξσ 

ςξσ Μ.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – ΟοξπςχυεσςικΫ διαδικαράα ενσγάαμρηπ και Ωλλεπ 

διαςΩνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει  

6. Μ. 3886/2010 (ΤΔΙ Α’ 173 /2010) «ΔικαρςικΫ ποξρςαράα καςΩ ςη ρϋμαφη δημϊριχμ ρσμβΩρεχμ - 

Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικΫπ μξμξθεράαπ με ςημ Ξδηγάα 89/665/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 21ηπ Θξσμάξσ 

1989 (L 395) και ςημ Ξδηγάα 92/13/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 25ηπ Τεβοξσαοάξσ 1992 (L 76), ϊπχπ 

ςοξπξπξιΫθηκαμ με ςημ Ξδηγάα 2007/66/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 

11ηπ Δεκεμβοάξσ 2007 (L 335) 

7. Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ Α’ 141/2010) «ΔημξριξμξμικΫ Διαυεάοιρη και Δσθϋμη» 

8. Μ. 3861/2010 (ΤΔΙ Α’ 112/2010) «Δμάρυσρη ςηπ διατΩμειαπ µε ςημ σπξυοεχςικΫ αμΩοςηρη μϊμχμ 

και ποΩνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογΩμχμ ρςξ διαδάκςσξ 

«Οοϊγοαµµα Διαϋγεια» και Ωλλεπ διαςΩνειπ» 

9. Μ. 3852/2010 (ΤΔΙ Α' 87/2010) «ΜΪα ΑουιςεκςξμικΫ ςηπ Ασςξδιξάκηρηπ και ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ 

Διξάκηρηπ - Οοϊγοαμμα ΙαλλικοΩςηπ» 

10. N. 3614/2007 (ΤΔΙ Α’ 267/2007) «Διαυεάοιρη, Ϊλεγυξπ και εταομξγΫ αμαπςσνιακόμ παοεμβΩρεχμ 

για ςημ ποξγοαμμαςικΫ πεοάξδξ 2007-2013», ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει  

11. Μ. 3548/2007 (ΤΔΙ Α’ 68/2007) «Ιαςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοΪχμ ςξσ Δημξράξσ ρςξ 

μξμαουιακϊ και ςξπικϊ ϋπξ και Ωλλεπ διαςΩνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει  

12. Μ. 3469/2006 «Δθμικϊ σπξγοατεάξ, Δτημεοάπ ςηπ ΙσβεομΫρεχπ και λξιπΪπ διαςΩνειπ» 

13. Μ. 3310/2005 (ΤΔΙ Α’ 30/2005) «ΛΪςοα για ςη διαρτΩλιρη ςηπ διατΩμειαπ και ςημ απξςοξπΫ 

καςαρςοαςηγΫρεχμ καςΩ ςη διαδικαράα ρϋμαφηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και 

ιρυϋει  

14. Μ. 2859/2000 (ΤΔΙ Α’ 248/2000) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τ.Ο.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει  

15. Μ. 2522/1997 (ΤΔΙ Α’ 178/1997) «ΔικαρςικΫ Οοξρςαράα καςΩ ςξ ρςΩδιξ πξσ ποξηγεάςαι ςηπ 

ρϋμαφηπ ρσμβΩρεχπ δημξράχμ Ϊογχμ, κοαςικόμ ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ ρϋμτχμα με ςημ 

ξδηγάα 89/665/ΔΞΙ»  

16. Μ. 2286/1995 (ΤΔΙ Α' 19/1995) «ΟοξμΫθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμΪα και οσθμάρειπ ρσματόμ 
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θεμΩςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει 

17. Μ. 2362/1995 (ΤΔΙ Α' 247/1995) «Δημξράξσ Κξγιρςικξϋ, ελΪγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ ΙοΩςξσπ και 

Ωλλεπ διαςΩνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει 

18. Ο.Δ. 142/2010 (ΤΔΙ Α' 235/2010) «Ξογαμιρμϊπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – 

ΗοΩκηπ» 

19. Ο.Δ. 118/2007 (ΤΔΙ Α’ 150/2007) «Ιαμξμιρμϊπ Οοξμηθειόμ Δημξράξσ»  

20. Ο.Δ. 60/2007 (ΤΔΙ Α’ 64/2007) ΟοξραομξγΫ ςηπ ΔλλημικΫπ Μξμξθεράαπ ρςιπ διαςΩνειπ ςηπ Ξδηγάαπ 

2004/18/ΔΙ «πεοά ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ Ϊογχμ, 

ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε με ςημ Ξδηγάα 2005/51/ΔΙ ςηπ ΔπιςοξπΫπ και 

ςημ Ξδηγάα 2005/75/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 16ηπ Μξεμβοάξσ 

2005  

21. Ο.Δ. 166/2003 (ΤΔΙ Α’ 138/2003) ΟοξραομξγΫ ςηπ ΔλλημικΫπ Μξμξθεράαπ ρςιπ διαςΩνειπ ςηπ 

Ξδηγάαπ 2000/35/ΔΙ για ςημ καςαπξλΪμηρη ςχμ καθσρςεοΫρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικΪπ 

ρσμαλλαγΪπ. 

 

Β) ιπ απξτΩρειπ: 

 

1. C(2008)4717/05-09-2008/05.09.2008 ΔσοχπαψκΫπ ΔπιςοξπΫπ, πεοά Ϊγκοιρηπ ςξσ Διαρσμξοιακξϋ 

ΟοξγοΩμμαςξπ ΘΠΑ «ΔλλΩδα-ποόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

2. Ο.Σ.Ρ. 26/6-8-2012 (ΤΔΙ Α’ 155/2012) «ΑπξδξυΫ παοαιςΫρεχμ Γεμικόμ ΓοαμμαςΪχμ ςχμ 

ΑπξκεμςοχμΪμχμ ΔιξικΫρεχμ ςξσ ΙοΩςξσπ, απαλλαγΫ απϊ ςα καθΫκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ μΪχμ 

Γεμικόμ ΓοαμμαςΪχμ ρςιπ ΑπξκεμςοχμΪμεπ ΔιξικΫρειπ ςξσ ΙοΩςξσπ»  

3. Σ.Α. 9814/17-5-2013 (ΤΔΙ Β’ 1222/2013) πεοά «Ιαθξοιρμξϋ ημεοΫριχμ και εβδξμαδιαάχμ 

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοάδχμ πξσ Ϊυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ 

τξοΪχμ ςξσ Δημξράξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει 

4. Σ.Α. 14053/ΔΣΡ 1749 (ΤΔΙ Β’ 540/2008) πεοά  «ΡσρςΫμαςξπ διαυεάοιρηπ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και 

ιρυϋει με ςιπ με αο. ποχς. 43804/ΔΣΗΣ2041/07.09.2009, 28020/ΔΣΗΣ1212/30.06.2010. 

5. Σ.Α. 14023/ΔΣΗΣ 521 (ΤΔΙ Β’ 415/2010) Στσπξσογξϋ Ξικξμξμάαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και 

Μασςιλάαπ πεοά «Διαυεάοιρη ΡσρςΫμαςξπ και ΔλΪγυξσ ςχμ Δπιυειοηριακόμ ΟοξγοαμμΩςχμ ςξσ 

ρςϊυξσ «ΔσοχπαψκΫ ΔδατικΫ Ρσμεογαράα», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει  

6. Αο. 53844/10-7-2013 (ΤΔΙ Β’ 2017/2013) Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ πεοά «ΟαοξυΫπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατΫπ ποΩνεχμ και εγγοΩτχμ «Λε 

εμςξλΫ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ» ρςξμ ΟοξψρςΩμεμξ 

ςηπ ΓεμικΫπ Διεϋθσμρηπ ΔρχςεοικΫπ Κειςξσογάαπ και ρςξσπ ΟοξψρςαμΪμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμΩδχμ 

ασςΫπ» 

7. ημ απϊ 28/09/2011 απϊταρη ςηπ 2ηπ ΙξιμΫπ ΡσμςξμιρςικΫπ ΔπιςοξπΫπ ςξσ Διαρσμξοιακξϋ 

ΟοξγοΩμμαςξπ ΘΠΑ ΔλλΩδα-ποόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013, με ςημ 

ξπξάα εγκοάθηκε η αάςηρη σλξπξάηρηπ ςξσ Ϊογξσ “Development of Border Infrastructure between 

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

ςηπ 2ηπ ποϊρκληρηπ για καςΩθερη ποξςΩρεχμ, ρςξ πλαάριξ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Διαρσμξοιακξϋ 

ΟοξγοΩμμαςξπ “ΔλλΩδα-ποόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013”, με 

επικεταλΫπ εςαάοξ ςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ. 

8. ξάκ. 2075/10.01.2013 Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ πεοά 

«ΑμΩθερη σλξπξάηρηπ, ξικξμξμικΫπ διαυεάοιρηπ και ξοιρμϊπ ΞμΩδαπ εογαράαπ ςξσ  Έογξσ 

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

Macedonia” με ακοχμϋμιξ “Border.In” ςξσ Διαρσμξοιακξϋ ΟοξγοΩμμαςξπ ΘΠΑ ΔλλΩδα-ποόημ 

ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει. 
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Γ) α Ϊγγοατα: 

 

1. Ζ αο. 117/2009 γμχμξδϊςηρη ςξσ Μξμικξϋ Ρσμβξσλάξσ ςξσ ΙοΩςξσπ, η ξπξάα Ϊςσυε απξδξυΫπ απϊ 

ςξμ αομϊδιξ Στσπξσογϊ ΑμΩπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξάα η ασςεπΩγγελςη αμαζΫςηρη 

δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικΪπ διαδικαράεπ. 

2. Αο. Ο1/1105/2-3-2006 εγκϋκλιξ ςξσ Στσπξσογξϋ ΑμΩπςσνηπ «ΔταομξγΫ ςηπ Ξδηγάαπ 2004/18/ΔΙ 

για ςιπ Δημϊριεπ ΡσμβΩρειπ Οοξμηθειόμ» 

3. Ζ 2η Οοϊρκληρη σπξβξλΫπ ποξςΩρεχμ για ςξ Δσοχπαι ̈κϊ Οοϊγοαμμα ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 

“ΔλλΩδα - ποόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013” (Ref.No 301823/ MA 

5767). 

4. Ζ απϊ 15/10/2012 σπξγεγοαμμΪμη Ρϋμβαρη ΔπιυξοΫγηρηπ (Subsidy Contract) μεςανϋ ςηπ 

ΔιαυειοιρςικΫπ ΑουΫπ (Managing Authority) ςξσ ΟοξγοΩμμαςξπ ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 

“ΔλλΩδα - ποόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013” και ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ χπ ΔπικεταλΫπ Δςαάοξσ ςξσ Ϊογξσ. 

5. ξ απϊ 16/11/2013 σπξγεγοαμμΪμξ Ρϋμτχμξ ΔςαιοικΫπ Ρσμεογαράαπ (Overall Partnership 

Agreement) μεςανϋ ςχμ Δςαάοχμ ςξσ Ϊογξσ. 

6. Ξ εγκεκοιμΪμξπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, ϋφξσπ 

1.000.000,00 €  (750.000,00 € ΔΟΑ 75% και 250.000,00 € ΔθμικΫ ΡσμμεςξυΫ 25% ), ςημ  καςαμξμΫ 

ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Ϊογξσ “Border.In” ρε καςηγξοάεπ δαπΩμηπ και ςξ υοξμξδιΩγοαμμα 

σλξπξάηρΫπ ςξσ. 

7. Ξ Ξδηγϊπ ΔταομξγΫπ (Programme Manual), καθόπ και ςξμ Ξδηγϊ Σλξπξάηρηπ (Implementation 

Manual) Ϊογχμ πξσ Ϊυξσμ εμςαυθεά ρςξ Δσοχπαψκξά Οοϊγοαμμα ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 

«ΔλλΩδα - ποόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

8. Ξ Ιαμξμιρμϊπ ΞικξμξμικΫπ Διξάκηρηπ και Διαυεάοιρηπ ςχμ Οεοιτεοειακόμ αμεάχμ ΑμΩπςσνηπ. 

9. ευμικΪπ ΟοξδιαγοατΪπ Έογξσ για ςξ Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα Ασςϊμαςηπ ΙαςαγοατΫπ 

Διεουϊμεμχμ ΞυημΩςχμ ρςα ρημεάα Διρϊδξσ/Δνϊδξσ ςηπ υόοαπ , ΔΟΘΠΞΟΖ ΓΘΑ Ζ ΛΔΚΔΖ ΙΑΘ 

ΔΥΜΘΙΩΜ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΩΜ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΡΣΡΖΛΑΞΡ ΑΣΞΛΑΖΡ ΙΑΑΓΠΑΤΖΡ ΞΥΖΛΑΩΜ 

ΟΞΣ ΡΣΡΑΗΖΙΔ ΛΔ ΖΜ ΛΔ ΑΠΘΗΛ.Δ6Α 1026387ΔΝ 2012/09.02.2012 Α.Σ.Ξ, Αποάλιξπ 2013. 

 

 

2. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 

Ζ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ (Α.Δ.Λ. – Η.) (αομϊδια σπηοεράα: Διεϋθσμρη 

Ξικξμξμικξϋ, μΫμα Οοξμηθειόμ & Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμάκη, Ιαθ. 

Πχρράδη 11, .Ι. 54 008, Ηερραλξμάκη. 

 

3. ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 

 

Ζ δαπΩμη βαοϋμει ςξμ Ι.Α.Δ. Ο.Δ.Δ. 2014 ΔΟ 30880049 

 

4. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

ΔιακΫοσνη αμξικςξϋ, διεθμΫ, δημϊριξσ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ με ρτοαγιρμΪμεπ ποξρτξοΪπ για 

ςημ ποξμΫθεια ρσρςΫμαςξπ ελΪγυξσ ποϊρβαρηπ, ασςϊμαςηπ αμαγμόοιρηπ και καςαγοατΫπ 

ρςξιυεάχμ ξυημΩςχμ παμςϊπ ςϋπξσ, ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικΫπ (η/σ, ξθϊμεπ, εκςσπχςΪπ, 

πξλσμηυαμΫμαςα, ενσπηοεςηςΪπ, ραοχςΪπ κ.λπ.), επάπλχμ (γοατεάα, καοΪκλεπ, ρσοςαοιΪοεπ, 

εομΩοια, μςξσλΩπεπ, γκιρΪ κ.λπ.) και λξιπξϋ ενξπλιρμξϋ για ςη διαμϊοτχρςη ςξσ πεοιβΩλλξμςα 

υόοξσ ρςξ πλαάριξ σλξπξάηρηπ ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 «Βελςίχρη ςχμ Τπξδξμόμ ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ 
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Δξψοάμηπ» ςξσ Ϊογξσ «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ 

Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ 

Λακεδξμάαπ 2007-2013». 

Ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ποξκηοσρρϊμεμηπ ποξμΫθειαπ εάμαι διακϊριεπ πεμΫμςα ςοειπ υιλιΩδεπ 

επςακϊρια δΪκα ςοάα εσοό και ςοιΩμςα πΪμςε λεπςΩ (€ 253.713,35) ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α. 

(€ 206.271,02 υχοάπ Τ.Ο.Α.). 

Ζ αμΩλσρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ αμΩ εάδξπ απεικξμάζεςαι ρςξμ Οάμακα πξσ ακξλξσθεά: 

Οάμακαπ 1: ΑμΩλσρη Οοξωπξλξγιρμξϋ αμΩ ΞμΩδα Οοξψϊμςχμ 

ΞμΩδα I «Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα Ασςϊμαςηπ ΙαςαγοατΫπ ΔιεουξμΪμχμ ΞυημΩςχμ ρςξ 

Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ» 

α/α Δάδξπ εμΩυια 
ΔμδεικςικΫ 
ςιμΫ ρε €  

Οοξωπ/ρμΪμη 
δαπΩμη ρε € 

CPV 

ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη  
Α) Οληοξτξοιακξϋ ρσρςΫμαςξπ ασςϊμαςηπ αμαγμόοιρηπ και καςαγοατΫπ ρςξιυεάχμ ξυημΩςχμ παμςϊπ 
ςϋπξσ (Θ.Υ., τξοςηγόμ, λεχτξοεάχμ, βσςιξτϊοχμ, μξςξρσκλεςόμ κ.λπ.), καςΩ ςημ διΪλεσρΫ ςξσπ απϊ 

Ϊμα ρσγκεκοιμΪμξ ρημεάξ ελΪγυξσ 
Β) ΡσρςΫμαςξπ ελΪγυξσ ποϊρβαρηπ πεζόμ καςΩ ςημ διΪλεσρΫ ςξσπ απϊ Ϊμα ρσγκεκοιμΪμξ ρημεάξ ελΪγυξσ 

1 

ΡΣΡΖΛΑ ΑΣΞΛΑΖΡ 
ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖΡ ΙΑΘ ΙΑΑΓΠΑΤΖΡ 

ΟΘΜΑΙΘΔΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ (LPR) 1 17.500,00 € 17.500,00 € 

72260000 
32234000 

48821000-9 
480000000-8 
51100000-3 

2  
ΡΣΡΖΛΑ ΔΚΔΓΥΞΣ ΟΠΞΡΒΑΡΖΡ 

ΞΥΖΛΑΩΜ ΛΔ ΛΟΑΠΔΡ 1 23.000,00 € 23.000,00 € 

3 

ΡΣΡΖΛΑ ΙΚΔΘΡΞΣ 
ΙΣΙΚΩΛΑΞΡ ΖΚΔΞΠΑΡΖΡ 

(CCTV) 1 37.000,00 € 37.000,00 € 

4 
ΡΣΡΖΛΑ ΔΚΔΓΥΞΣ ΟΠΞΡΒΑΡΖΡ 

ACCESS CONTROL 1 11.000,00 € 11.000,00 € 

5 

ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΔΓΙΑΑΡΑΡΖΡ 
ΡΣΡΖΛΑΩΜ LPR, CCTV, 
ΛΟΑΠΩΜ, ACCESS CONTRL 1 24.900,00 € 24.900,00 € 

 
ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςόμ και ποξγοαμμΩςχμ για ςιπ αμΩγκεπ ςηπ 

Αρςσμξμάαπ και ςξσ ελχμεάξσ (σπξλξγιρςΪπ, server, ups, ξθϊμεπ, εκςσπχςΪπ, ενσπηοεςηςΪπ, ραοχςΪπ 
κ.λπ.) 

1 
Ζ/Σ με λειςξσογικϊ Windows 7 

Pro  i5 4GB RAM 500GB HDD 
Windows 7, Office 2013 

17 821,05 € 13.957,92 € 30237300-2 

2 Ξθϊμη ≥23" 17 146,42 € 2.489,12 € 30231000-7 

3 Ξθϊμη ≥17" 2 106,74 € 213,49 € 30231000-7 

4 
ΔνσπηοεςηςΫπ (server) rack 

mounted 
1 1.973,95 € 1.973,95 € 48821000-9 

5 ΔνσπηοεςηςΫπ (server) tower 1 1.839,84 € 1.839,84 € 48821000-9 

6 
Κξγιρμικϊ ρϋρςημα αμςιιικΫπ 

ποξρςαράαπ 
17 17.29,00 € 293,93 € 48761000 

7 
Κξγιρμικϊ Microsoft Windows 
Server 2008 R2 Foundation 

2 194.61,00 € 389,22 € 48621000 

8 
Κξγιρμικϊ για ετεδοικϊ (back 

up) Server 
2 910,00 € 1.820,00 € 48621000 

9 
Κξγιρμικϊ ΑμαζΫςηρηπ κειμΪμξσ 

ρε φητιξπξιημΪμα αουεάα 
5 650,00 € 3.250,00 € 48624000-8 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 
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α/α Δάδξπ εμΩυια 
ΔμδεικςικΫ 
ςιμΫ ρε €  

Οοξωπ/ρμΪμη 
δαπΩμη ρε € 

CPV 

10 
ΑδιΩλειπςα ςοξτξδξςικΩ 

οεϋμαςξπ UPS 
(με ρςαθεοξπξιηςή ςάρηπ) 

16 201,50 € 3.224,00 € 31154000-0 

11 

ΑδιΩλειπςα ςοξτξδξςικΩ 
οεϋμαςξπ UPS 

(με ρςαθεοξπξιηςή ςάρηπ) για 
server 

2 1.609,40 € 3.218,80 € 31154000-0 

12 Αρϋομαςη ηλετχμικΫ ΡσρκεσΫ 3 22,10 € 66,30 € 32552100-8 

13 Rack 1 404,30 € 404,30 € 30232000 

14 ΔοξμξλξγηςΫπ (Router) 1 80,50 € 80,50 € 32420000-3 

15 
Ρσρςξιυάα Ρκληοόμ Δάρκχμ 

(RAID) 
1 242,19 € 242,19 € 30236000-2 

16 
Α4 εκςσπχςΫπ μξμϊυοχμξπ laser 

lan 
7 390,00 € 2.730,00 € 30232110-8 

17 
A4 πξλσμηυΩμημα μξμϊυοχμξ 

laser fax lan 
3 676,00 € 2.028,00 € 30121410-0 

18 
A4 πξλσμηυΩμημα color laser 

lan 
1 1.300,00 € 1.300,00 € 30121410-0 

19 
A3 πξλσμηυΩμημα μξμϊυοχμξ 

laser lan 
2 3.835,00 € 7.670,00 € 30121410-0 

20 A3 dot matrix 2 585,00 € 1.170,00 € 30232110-8 

21 
Α4  εκςσπχςΫπ μξμϊυοχμξπ  

laser lan 
2 325,00 € 650,00 € 30232110-8 

22 ΡαοχςΫπ εγγοΩτχμ 1 1.774,50 € 1.774,50 € 38520000-6 

23 Οξλϋμποιζξ Αρταλεάαπ 17 12,87 € 218,79 € 31211340-3 

 
 

 
 

 
Ρϋμξλξ Οοξωπξλξγιρμξϋ υχοάπ Τ.Ο.Α. 

 
164.404,40 € 

 Ρϋμξλξ με Τ.Ο.Α.  202.217,41 € 

 

ΞμΩδα IΘ «Δνξπλιρμϊπ» 

α/α Δάδξπ εμΩυια 
ΔμδεικςικΫ 
ςιμΫ ρε €  

Οοξωπ/ρμΪμη 
δαπΩμη ρε € 

CPV 

(Α) ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη επάπλχμ 

1 Γχμιακϊ Γοατεάξ ΔιεσθσμςΫ 2 892,08 € 1.784,16 € 39121100-7 

2 οαπΪζι ΡσμεδοιΩρεχμ 2 330,4 € 660,80 € 39000000-2: 

3 Γχμιακϊ Γοατεάξ ΣπαλλΫλξσ 4 792,96 € 3.171,84 € 39121100-7 

4 Γοατεάξ ΣπαλλΫλξσ 4 447,22 € 1.788,88 € 39121100-7 

5 Γοατεάξ ΣπαλλΫλξσ 7 457,84 € 3.204,88 € 39121100-7 

6 
Ιαθάρμαςα για ΡσμεδοιΩρειπ 

12 133,34 € 1.600,08 € 39112000-0 

7 Οξλσθοϊμα ΔιεσθσμςΫ 3 210,04 € 630,12 € 39112000-0 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 
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α/α Δάδξπ εμΩυια 
ΔμδεικςικΫ 
ςιμΫ ρε €  

Οοξωπ/ρμΪμη 
δαπΩμη ρε € 

CPV 

8 
ΙαοΪκλα ΣπαλλΫλξσ για 

ΓχμιακΩ Γοατεάα 
3 149,26 € 447,78 € 39112000-0 

9 
ΙαοΪκλα ΣπαλλΫλξσ για 

Γοατεάα 
14 100,3 € 1.404,2 € 39112000-0 

10 ΙαοΪκλα ΔπιρκΪπςη 11 92,04 € 1.012,44 € 39112000-0 

11 
ΙαοΪκλα ΔπιρκΪπςη για Γχμιακϊ 

Γοατεάξ Δ/μςΫ 
6 133,34 € 800,04 € 39112000-0 

12 ΜςξσλΩπα Δάτσλλη ΣπαλλΫλχμ 24 409,46 € 9.827,04 € 39122000-3 

13 
ΜςξσλΩπα Δάτσλλη Γοατεάξσ 

Δ/μςη 
8 464,92 € 3.719,36 € 39122000-3 

14 ΔομΩοια 2 177,00 € 354,00 €  39141100-3 

15 ΙαμαπΪπ οιθΪριξπ 2 384,68 € 769,36 € 39000000-2 

16 οαπεζΩκι ΙαμαπΪ 2 96,76 € 193,52 € 39000000-2 

17 ΟΩγκξι 1 2.282,12 € 2.282,12 € 39151200-7 

ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη ενξπλιρμξϋ για ςη διαμϊοτχρη ςξσ πεοιβΩλλξμςα υόοξσ 

1 οαπεζϊπαγκξπ 8 305,00 € 2.440,00 € 39142000-9 

2 Νϋλιμξ ΙαλΩθι Ρκξσπιδιόμ 4 105,00 € 420,00 € 34928480 

3 Βοϋρη Δνχςεοικξϋ Υόοξσ 1 260,00 € 260,00 € 44115210-4 

4 Θρςϊπ Ρημαάαπ 2 2.548,00 € 5.096,00 € 35821100-6 

      

 Ρϋμξλξ Οοξωπξλξγιρμξϋ υχοάπ Τ.Ο.Α.  41.866,62 € 

 Ρϋμξλξ με Τ.Ο.Α.  51.495,94 € 

 

ΙοιςΫοιξ καςακϋοχρηπ θα εάμαι η υαμηλϊςεοη ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ αμΩ ΞμΩδα Οοξψϊμςχμ.  

Για λϊγξσπ δημξράξσ ρσμτΪοξμςξπ και εναρτΩλιρηπ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ, ξι 

διαγχμιζϊμεμξι Ϊυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβΩλξσμ ποξρτξοΪπ (βΩρει ςξσ Ωοθοξσ 2 ςξσ Ο.Δ. 

118/2007), για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ζηςξϋμεμχμ ειδόμ κΩθε ΞμΩδαπ, ρσμεπόπ εάςε για ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

ειδόμ ςηπ ΞμΩδαπ I «Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα Ασςϊμαςηπ ΙαςαγοατΫπ ΔιεουξμΪμχμ ΞυημΩςχμ 

ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ» εάςε για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ ςηπ ΞμΩδαπ II «Δνξπλιρμϊπ». Δε 

γάμξμςαι δεκςΪπ και απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ ποξρτξοΪπ πξσ σπξβΩλλξμςαι για ςμΫμα 

ειδόμ κΩθε ΞμΩδαπ.  

 

5. ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ 
 

ξ υοξμικϊ διΩρςημα ςηπ ποξμΫθειαπ ατξοΩ ρςξ διΩρςημα απϊ ςημ ημεοξμημάα σπξγοατΫπ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ με ςξσπ ΟοξμηθεσςΪπ μΪυοι ςη λΫνη ςξσ Έογξσ (15.12.2014). 

 

ξ υοξμξδιΩγοαμμα σλξπξάηρηπ ςχμ επιμΪοξσπ ποξμηθειόμ και ξι υοϊμξι παοΩδξρηπ ςχμ ρυεςικόμ 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 
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ειδόμ θα παοαδξθεά απϊ ςξσπ ΟοξμηθεσςΪπ, Ϊπειςα απϊ ρσμεμμϊηρη με ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, εμςϊπ 

δΪκα πΪμςε (15) ημεοόμ μεςΩ ςημ σπξγοατΫ ςηπ ρυεςικΫπ Ρϋμβαρηπ. 

 
6. ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 

 

ΟοξκειμΪμξσ ξι εμδιατεοϊμεμξι μα παοαλΩβξσμ ςη ΔιακΫοσνη, μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι:  

 εάςε ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ ρςη διεϋθσμρη 

www.damt.gov.gr, ϊπξσ θα αμαοςηθεά, 

 εάςε ρςξ μΫμα Οοξμηθειόμ & Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ καςΩ ςιπ εογΩριμεπ ημΪοεπ και όοεπ, ρςo 

ςηλΪτχμξo επικξιμχμάαπ 2313 309151 και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεάξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη:  

exeno@damt.gov.gr  

Ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςξϋμ μα παοαλαμβΩμξσμ ςα ςεϋυη, μΪυοι ςιπ 12.09.2014. α εμ 

λϊγχ ςεϋυη απξρςΪλλξμςαι ρε ασςξϋπ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεάξ μΪρα ρε μια (1) ημΪοα απϊ ςη 

λΫφη ςηπ ρυεςικΫπ αάςηρηπ.  

Ξι εμδιατεοϊμεμξι, ξι ξπξάξι ασςξποξρόπχπ θα παοαλΩβξσμ ςη ΔιακΫοσνη, θα ποΪπει μα 

ρσμπληοόμξσμ ρυεςικϊ Ϊμςσπξ με ςα ρςξιυεάα ςξσπ (ϊπχπ επχμσμάα, διεϋθσμρη, ςηλΪτχμξ, ταν, 

διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμεάξσ), Ϊςρι όρςε η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ μα Ϊυει ρςη διΩθερη ςηπ 

πλΫοη καςΩλξγξ ϊρχμ παοΪλαβαμ ςη ΔιακΫοσνη, για ςημ πεοάπςχρη πξσ θα Ϋθελε μα ςξσπ 

απξρςεάλει ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικΩ Ϊγγοατα Ϋ διεσκοιμάρειπ επ’ ασςΫπ. Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ, ξι 

παοαλΫπςεπ ςηπ ΔιακΫοσνηπ σπξυοεξϋμςαι μα ελΪγνξσμ Ωμερα ςξ αμςάςσπξ ςηπ ΔιακΫοσνηπ πξσ 

παοαλαμβΩμξσμ, απϊ Ωπξφη πληοϊςηςαπ, ρϋμτχμα με ςξμ πάμακα πεοιευξμΪμχμ και ςξ ρσμξλικϊ 

αοιθμϊ ρελάδχμ και ετϊρξμ διαπιρςόρξσμ ξπξιαδΫπξςε παοΩλειφη μα ςξ γμχοάρξσμ εγγοΩτχπ ρςημ 

ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και μα ζηςΫρξσμ μΪξ πλΫοεπ αμςάγοατξ. ΟοξρτσγΪπ καςΩ ςηπ μξμιμϊςηςαπ ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ με ςξ αιςιξλξγικϊ ςηπ μη πληοϊςηςαπ ςξσ παοαλητθΪμςξπ αμςιγοΩτξσ ςηπ ΔιακΫοσνηπ 

θα απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ. 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι, ξι ξπξάξι θα παοαλΩβξσμ ςη ΔιακΫοσνη μΪρχ ςξσ διαδικςσακξϋ ςϊπξσ ςηπ 

Α.Δ.Λ.-Η., θα ποΪπει επάρηπ καςΩ ςημ παοαλαβΫ ςηπ μα ρσμπληοόμξσμ ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ Ϊμςσπξ 

(ςημ αμςάρςξιυη τϊομα δεδξμΪμχμ), με ςα ρςξιυεάα ςξσπ (ϊπχπ επχμσμάα, διεϋθσμρη, Ι, 

επΩγγελμα, ΑΤΛ, ςηλΪτχμξ, ταν, διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμεάξσ), Ϊςρι όρςε η ΑμαθΪςξσρα 

ΑουΫ μα Ϊυει ρςη διΩθερΫ ςηπ πλΫοη καςΩλξγξ ϊρχμ παοΪλαβαμ ςη ΔιακΫοσνη, για ςημ πεοάπςχρη 

πξσ θα Ϋθελε μα ςξσπ απξρςεάλει ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικΩ ρςξιυεάα Ϋ διεσκοιμάρειπ επ’ ασςΫπ.  

Για ςσυϊμ ελλεάφειπ ρςη ρσμπλΫοχρη ςχμ ρςξιυεάχμ ςχμ πιξ πΩμχ εμςϋπχμ ςημ εσθϋμη τΪοει ασςϊπ 

ξ ξπξάξπ ρσμπληοόμει ςα ρςξιυεάα. 

 

7. ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 
 

Ζ πεοάληφη ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ θα δημξριεσθεά ρςιπ 01.08.2014: (α) ρςημ Σπηοεράα ΔπιρΫμχμ 

Δκδϊρεχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ ΙξιμξςΫςχμ (β) ρςξ εϋυξπ Διακηοϋνεχμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ ςηπ 

Δτημεοάδαπ ςηπ ΙσβεομΫρεχπ, ϊπχπ ποξβλΪπει η κεάμεμη μξμξθεράα, (γ) ρςιπ ημεοΫριεπ, ξικξμξμικΪπ 

ετημεοάδεπ παμελλΫμιαπ κσκλξτξοάαπ «ΖΛΔΠΖΡΘΑ» και «NAYTEMΟΞΠΘΙΖ», και (δ) ρςημ ημεοΫρια 

μξμαουιακΫ ετημεοάδα  «ΛΑΥΖΖΡ ΞΣ ΙΘΚΙΘΡ». 

Δπάρηπ, πεοάληφΫ ςηπ θα αμαοςηθεά ρςξμ πάμακα αμακξιμόρεχμ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ,  ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., www.damt.gov.gr, καθόπ και ρςξ 

δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ ΟοξγοΩμμαςξπ ΔΘΑΣΓΔΘΑ για λξγαοιαρμϊ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ. ΔπιπλΪξμ. 

http://www.damt.gov.gr/
mailto:exeno@damt.gov.gr
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ΔπιπλΪξμ, η πεοάληφη και η διακΫοσνη θα κξιμξπξιηθξϋμ ρςξ Δμπξοικϊ και Βιξμηυαμικϊ 

Ηερραλξμάκηπ, ρςξ Δπαγγελμαςικϊ ΔπιμεληςΫοιξ Ηερραλξμάκηπ, καθόπ και ρςξ ΔπιμεληςΫοιξ Ιιλκάπ 

για εμημΪοχρη ςχμ μελόμ ςξσπ.    

α Ϊνξδα δημξράεσρηπ ρςιπ ξικξμξμικΪπ ετημεοάδεπ παμελλΫμιαπ κσκλξτξοάαπ επιβαοϋμξσμ ςημ 

ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ (δσμΩμει ςχμ διαςΩνεχμ ςηπ παο. 4, ςξσ Ωοθοξσ 4 ςξσ Ο.Δ. 118/07), εμό ρςιπ 

μξμαουιακΪπ και ςξπικΪπ ετημεοάδεπ, ςξμ ποξμηθεσςΫ Ϋ ςξσπ ποξμηθεσςΪπ, ρϋµτχμα με ςξ 

Ωοθοξ 4 παο 3 ςξσ Μ. 3548/2007 (ΤΔΙ Α’ 68/2007), ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει με ςξ Ωοθοξ 

46 ςξσ Μ. 3801/2009 (ΤΔΙ Α’ 163/2009). 

 

8. ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΩΜ  
 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςΫρξσμ εγγοΩτχπ (με επιρςξλΫ Ϋ ςηλεξμξιξςσπάα) 

ρσμπληοχμαςικΪπ πληοξτξοάεπ Ϋ διεσκοιμάρειπ για ςξ Διαγχμιρμϊ Ϋ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ΔιακΫοσνηπ, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ςξ αογϊςεοξ μΪυοι ςημ εςΩοςη 10 

Ρεπςεμβοάξσ 2014. Ξι διεσκοιμάρειπ παοΪυξμςαι  απϊ ςξ μΫμα Οοξμηθειόμ & Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ ςηπ 

Δμρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ρε ϊλξσπ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ, ςξ αογϊςεοξ ςημ επϊμεμη 

εογΩριμη μΪοα μεςΩ ςη ρυεςικΫ Ϊγγοατη αάςηρη και ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημάα πξσ Ϊυει ξοιρςεά για 

ςημ σπξβξλΫ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Ξι αιςΫρειπ παοξυΫπ διεσκοιμάρεχμ θα ποΪπει μα απεσθϋμξμςαι εγγοΩτχπ χπ «ΔοχςΫμαςα ρυεςικΩ 

με ςξ Διαγχμιρμϊ ΟοξμΫθειαπ ενξπλιρμξϋ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2. ςξσ Ϊογξσ 

«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of 

Macedonia» ποξπ ςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ /Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ / μΫμα 

Οοξμηθειόμ & Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ, Ιαθ. Πχρράδη 11, .Ι. 54 008, Ηερ/μάκη, ςηλ. 2313 309151, Ταν: 

2313 309188.  

Οοξπ διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαράαπ, ξι αιςΫρειπ παοξυΫπ διεσκοιμάρεχμ θα ποΪπει μα απεσθϋμξμςαι 

ρςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ, μΫμα Οοξμηθειόμ & 

Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεάξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη: 

exeno@damt.gov.gr, υχοάπ ϊμχπ η δσμαςϊςηςα ασςΫ μα απαλλΩρρει ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ απϊ ςημ 

σπξυοΪχρη μα σπξβΩλξσμ ςα εοχςΫμαςα και εγγοΩτχπ (με επιρςξλΫ Ϋ ςηλεξμξιξςσπάα), μΪρα ρςημ 

ποξθερμάα πξσ ξοάζεςαι παοαπΩμχ. 

Ζ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ δε θα απαμςΫρει ρε εοχςΫμαςα πξσ θα Ϊυξσμ 

σπξβληθεά μϊμξ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεάξ. ΙαμΪμαπ σπξφΫτιξπ δε μπξοεά ρε ξπξιαδΫπξςε 

πεοάπςχρη μα επικαλερςεά ποξτξοικΪπ απαμςΫρειπ εκ μΪοξσπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ. 

Διεσκοιμάρειπ πξσ δάμξμςαι απϊ ςξσπ ποξρτΪοξμςεπ ξπξςεδΫπξςε μεςΩ ςη λΫνη ςξσ υοϊμξσ καςΩθερηπ 

ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ δε γάμξμςαι δεκςΪπ και απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ.  

Απϊ ςημ παοαλαβΫ ςχμ ςεσυόμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και απϊ ςημ παοξυΫ, καςΩ ςα ξοιζϊμεμα ρςη 

παοξϋρα παοΩγοατξ ςχμ ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ/ διεσκοιμάρεχμ ρσμΩγεςαι ϊςι ξ 

εμδιατεοϊμεμξπ Ϊυει λΩβει γμόρη ςχμ ιδιαάςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςηπ τϋρηπ ςηπ ποξμΫθειαπ. 

Δπιρημαάμεςαι ϊςι ξι παοευϊμεμεπ διεσκοιμάρειπ δε θα ςοξπξπξιξϋμ ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 

ΔιακΫοσνηπ και θα διαςάθεμςαι και ρςημ ιρςξρελάδα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ www.damt.gov.gr 

http://www.damt.gov.gr/


ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

 
13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΔΠΞΡ Β’ - 

ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΨΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

  



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

 
14 
 

 

 

1. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΔΠΓΞΣ 
 

1.1 ΟεοιβΩλλξμ ςξσ Έογξσ 
 

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

of Macedonia» με ακοχμϋμιξ «Border.In» σλξπξιεάςαι ρςξ πλαάριξ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ 

ΟοξγοΩμμαςξπ IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ 

Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

Ξ γεμικϊπ ρςϊυξπ ςξσ ΟοξγοΩμμαςξπ «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ» 

εάμαι η εμδσμΩμχρη ςηπ ρϋγκληρηπ ρςημ πεοιξυΫ εταομξγΫπ ςξσ ΟοξγοΩμμαςξπ μΪρχ ςηπ 

ποξόθηρηπ ςηπ αειτϊοξσ ςξπικΫπ αμΩπςσνηπ.  

Ρϋμτχμα με ςξ Οοϊγοαμμα, η εμδσμΩμχρη ςηπ ρϋγκλιρηπ θα επιςεσυθεά μΪρχ ςχμ ακϊλξσθχμ 

ρςοαςηγικόμ ποξςεοαιξςΫςχμ: «ςοαςηγική Ποξςεοαιϊςηςα 1: Εμίρυσρη ςηπ διαρσμξοιακήπ 

ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ» και «ςοαςηγική Ποξςεοαιϊςηςα 2: Εμίρυσρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ πηγόμ 

και ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ ρςημ επιλένιμη διαρσμξοιακή πεοιξυή». 

Ρςξ πλαάριξ ασςϊ, ςξ Έογξ «Border.In» απξρκξπεά ρςημ εμάρυσρη ςηπ ΞικξμξμικΫπ αμΩπςσνηπ, πξσ 

θα ποξκϋφει απϊ ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ και ςη βελςάχρη ςχμ σπξδξμόμ ρςξσπ ρσμξοιακξϋπ ρςαθμξϋπ 

ποϊρβαρηπ ςχμ δϋξ υχοόμ και θα απξςελΪρει εταλςΫοιξ για ςημ ποξρΪλκσρη μεγαλϋςεοξσ αοιθμξϋ 

ςξσοιρςόμ ρςιπ υόοεπ.  

Ρςημ σλξπξάηρη ςξσ Έογξσ ρσμμεςΪυξσμ η ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ χπ 

ΔπικεταλΫπ Δςαάοξπ με ποξωπξλξγιρμϊ 1.000.000,00 € και η Διεϋθσμρη ελχμεάχμ ςξσ Σπξσογεάξσ 

Ξικξμξμικόμ ςηπ Ο.Γ.Δ.Λ. με ποξωπξλξγιρμϊ 193.405,90 €.  

ξ Ϊογξ ποξβλΪπει επεμβΩρειπ για ςη βελςάχρη ςχμ σπξδξμόμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ ΔξψοΩμηπ 

και Bogorodica για ςημ ελλημικΫ πλεσοΩ και ςη γεάςξμα υόοα αμςάρςξιυα. 

Διδικϊςεοα, ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ, ρςξ πλαάριξ ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ςξ καςαρκεσαρςικϊ μΪοξπ ποξβλΪπει 

αμακαάμιρη και εκρσγυοξμιρμϊ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςΩρεχμ πξσ τιλξνεμξϋμςαι ξ Αρςσμξμικϊπ και 

ελχμειακϊπ Έλεγυξπ, δημιξσογάα μΪχμ ςξσαλεςόμ, διαπλΩςσμρη ςξσ δοϊμξσ κ.ξ.κ., εμό ξι 

ποξμΫθειεπ ρςξυεϋξσμ ρςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςηπ στιρςΩμεμηπ σλικξςευμικΫπ σπξδξμΫπ για ςη 

δημιξσογάα μΪχμ θΪρεχμ εογαράαπ και κσοάχπ για ςημ ΙαςαγοατΫ Διεουϊμεμχμ ΞυημΩςχμ». 

Ιϋοιξπ ρςϊυξπ ςηπ ΟοξμΫθειαπ εάμαι η εγκαςΩρςαρη καμεοόμ και Ωλλχμ αιρθηςΫοχμ ελΪγυξσ, πξσ 

θα ρσμβΩλλει: 

 ρςιπ ασνημΪμεπ αμΩγκεπ ελΪγυξσ ςηπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ ξυημΩςχμ ρςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ 

διαρσμξοιακξϋ λαθοεμπξοάξσ ποξψϊμςχμ.  

 ρςημ παοακξλξϋθηρη ςχμ ειδικόμ καθερςόςχμ κσκλξτξοάαπ ξυημΩςχμ εμςϊπ ςηπ υόοαπ. 

 ρςημ ικαμξπξάηρη ςχμ απαιςΫρεχμ ρσμεογαράαπ με Ωλλξσπ ςξμεάπ ςηπ Δημϊριαπ Διξάκηρηπ 

και διαλειςξσογικϊςηςαπ με αμςάρςξιυα πληοξτξοιακΩ ρσρςΫμαςα. 

 ρςη διαρτΩλιρη ςηπ ρσμξλικΫπ παοακξλξϋθηρηπ διελεϋρεχμ ξυημΩςχμ, απϊ και ποξπ ςη 

υόοα, μΪρχ ςηπ δσμαςϊςηςαπ ηλεκςοξμικΫπ αμςαλλαγΫπ δεδξμΪμχμ με Ωλλα ρυεςικΩ εθμικΩ 

ρσρςΫμαςα, αλλΩ εμδευϊμεμα και με πληοξτξοιακΩ ρσρςΫμαςα Ωλλχμ κοαςόμ. 

Διδικϊςεοξι ρςϊυξι ςξσ παοαπΩμχ ρσρςΫμαςξπ εάμαι, μεςανϋ Ωλλχμ,: 

 Ξ εκρσγυοξμιρμϊπ και η ασςξμαςξπξάηρη ςχμ διαδικαριόμ πξσ ατξοξϋμ ςη διΪλεσρη ςχμ 

ξυημΩςχμ και ςημ διεμΪογεια ςχμ ρυεςικόμ Ϊλεγυχμ. 
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 Ζ ενσπηοΪςηρη ςχμ διεουϊμεμχμ ξυημΩςχμ και ποξρόπχμ και η σπξρςΫοινη ςηπ 

ελχμειακΫπ Σπηοεράαπ μΪρχ ασςξμαςξπξιημΪμχμ ρσρςημΩςχμ, ρε επςαΫμεοη και 

εικξριςεςοΩχοη βΩρη. 

 Ζ δσμαςϊςηςα διαλειςξσογικϊςηςαπ με εθμικΩ και –εμδευξμΪμχπ- και εσοχπαψκΩ ρσρςΫμαςα. 

 Ζ δσμαςϊςηςα μελλλξμςικΫπ διαρϋμδερηπ / ξλξκλΫοχρηπ ςξσ μεμξμχμΪμξσ στιρςΩμεμξσ 

ενξπλιρμξϋ ρςα επιμΪοξσπ ρσμξοιακΩ ςελχμεάα ρε Ϊμα εμιαάξ ςξπικΩ ρϋρςημα αιρθηςΫοχμ 

ελΪγυξσ και καςαγοατΫπ. 

 Ζ εναρτΩλιρη ςηπ επεκςαριμϊςηςαπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ χπ ποξπ ςιπ παοευϊμεμεπ σπηοεράεπ και 

χπ ποξπ ςημ ποϊρβαρη απϊ σπηοεράεπ Ωλλχμ δημϊριχμ τξοΪχμ. 

 

1.2 Αμςικεάμεμξ ςηπ ΟοξμΫθειαπ 

 

Ζ ΟοξμΫθεια πξσ ποϊκειςαι μα αμαςεθεά με ςημ παοξϋρα ΔιακΫοσνη ατξοΩ: 

Α) ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη πληοξτξοιακξϋ ρσρςΫμαςξπ ασςϊμαςηπ αμαγμόοιρηπ και 

καςαγοατΫπ ρςξιυεάχμ ξυημΩςχμ παμςϊπ ςϋπξσ (Θ.Υ., τξοςηγόμ, λεχτξοεάχμ, βσςιξτϊοχμ, 

μξςξρσκλεςόμ κ.λπ.), καςΩ ςημ διΪλεσρΫ ςξσπ απϊ Ϊμα ρσγκεκοιμΪμξ ρημεάξ ελΪγυξσ.  

ξ ρϋρςημα θα εγκαςαρςαθεά ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ και θα βαράζεςαι ρε ρσλλξγΫ 

δεδξμΪμχμ απϊ κΩμεοεπ αλλΩ και Ωλλξσπ αιρθηςΫοεπ εγκαςερςημΪμξσπ ρε ειδικΩ διαμξοτχμΪμεπ 

λχοάδεπ διΪλεσρηπ κσκλξτξοάαπ. ξ ρϋρςημα θα δημιξσογεά μια εγγοατΫ ρςξιυεάχμ για κΩθε 

διΪλεσρη ξυΫμαςξπ πξσ θα απξςελεάςαι ποχςάρςχπ, απϊ ρςξιυεάα πξσ αμαγμχοάζξμςαι ασςϊμαςα 

(αοιθμϊπ κσκλξτξοάαπ ξυΫμαςξπ κ.λπ.), και θα καςαυχοξϋμςαι ρε βΩρη δεδξμΪμχμ, κεμςοικΩ και 

ποξρχοιμόπ, άρχπ, και ςξπικΩ. ΡσμπληοχμαςικΩ θα παοΪυεςαι δσμαςϊςηςα ειραγχγΫπ επιπλΪξμ 

ρςξιυεάχμ καςϊπιμ αμθοόπιμηπ παοΪμβαρηπ. ΙΩθε εγγοατΫ διΪλεσρηπ ξυΫμαςξπ θα μπξοεά μα 

αμακςηθεά Ϋ/και μα μεςαβληθεά απϊ ενξσριξδξςημΪμξσπ υοΫρςεπ (ςξπικΩ Ϋ/και κεμςοικΩ). 

ξ Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα θα εναρταλάζει επάρηπ: 

 η διαυεάοιρη και επενεογαράα ςχμ ρςξιυεάχμ  για λϊγξσπ ρςαςιρςικΫπ αμΩλσρηπ, εοεσμόμ, 

δημιξσογάαπ αματξοόμ, κλπ 

 η δσμαςϊςηςα μελλξμςικΫπ διαλειςξσογικϊςηςαπ με Ωλλα ρσρςΫμαςα ςξσ ΣΟΞΘΙ (ICISnet, Elenxis, 

κα) –αλλΩ και με ρσρςΫμαςα Ωλλχμ  τξοΪχμ και κοαςόμ- με ρκξπϊ ςημ πεοαιςΪοχ  διαρςαϋοχρη και 

επαλΫθεσρη ςχμ ρςξιυεάχμ, ϊρξ και ςημ ξλξκλΫοχρη ελΪγυχμ Ϋ/και ςελχμειακόμ  ρσμαλλαγόμ 

(διαδικαριόμ) 

ςημ σλξπξίηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ρσμπεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ϊλξσ ςξσ 

απαοαίςηςξσ ηλεκςοξμηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ καθόπ και έογα πξλιςικξϋ μηυαμικξϋ, ϊπξσ 

απαιςείςαι, και γεμικϊςεοα η δημιξσογία ςχμ καςάλληλχμ σπξδξμόμ για ςημ λειςξσογία ςξσ 

ρσρςήμαςξπ. 

Σξ ρϋρςημα θα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ρσμδεθεί άμερα ή μελλξμςικά με επιπλέξμ ενξπλιρμϊ 

καςαγοατήπ ρςξιυείχμ (π.υ. γετσοξπλάρςιγγεπ, x-ray) καθόπ και με άλλα ρσρςήμαςα παοξυήπ 

πληοξτξοιόμ (π.υ. βάρη schengen). 

Δπάρηπ ςξ Ο.Ρ. πξσ θα σλξπξιΫρει ξ ΟοξμηθεσςΫπ, θα ποΪπει μα υαοακςηοάζεςαι απϊ ασνημΪμη 

αρτΩλεια, ςϊρξ απϊ ςη ρυεδάαρΫ ςξσ, ϊρξ και ρςημ ξογΩμχρη, ςη λειςξσογάα και ςιπ δσμαςϊςηςεπ 

παοακξλξϋθηρηπ και διαυεάοιρΫπ ςξσ, με λειςξσογάεπ ϊπχπ: 

1. Οοξρςαράα ςχμ απξθηκεσμΪμχμ και διακιμξϋμεμχμ δεδξμΪμχμ απϊ-Ωκοξ-ρε-Ωκοξ (end-to-end). 
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2. Δλεγυϊμεμη ποϊρβαρη ρςιπ εταομξγΪπ και πιρςξπξάηρη ςηπ ςασςϊςηςαπ ςχμ υοηρςόμ 

σλξπξιόμςαπ ρσγκεκοιμΪμεπ πξλιςικΪπ πιρςξπξάηρηπ. 

3. ΔταομξγΫ κεμςοικόμ πξλιςικόμ αρταλεάαπ με ςευμξλξγάεπ ϊπχπ role-based security, single 

sign-on, access-control, auditing κςλ. 

 

ΡσγκεκοιμΪμα, ςξ αμςικεάμεμξ ςξσ Έογξσ πεοιλαμβΩμει: 

1. ημ απξςϋπχρη ςχμ υόοχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ εγκαςΩρςαρηπ, ςχμ ρυεςικόμ 

διαμξοτόρεχμ πξσ απαιςξϋμςαι και ςξσ ποξπ εγκαςΩρςαρη ενξπλιρμξϋ. 

2. η διαμϊοτχρη ςηπ αουιςεκςξμικΫπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ 

3. ημ ποξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη ςηπ απαοαάςηςηπ ςευμξλξγικΫπ σπξδξμΫπ. 

4. η διαμϊοτχρη υόοχμ – Ϊογα πξλιςικξϋ μηυαμικξϋ. 

5. ημ εκπαάδεσρη ςχμ ρςελευόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ ΔξψοΩμηπ. 

6. ημ πιλξςικΫ λειςξσογάα ςξσ Ϊογξσ. 

7. ξ Roll-Out και ςημ σπξρςΫοινη ςηπ παοαγχγικΫπ λειςξσογάαπ ςξσ Έογξσ. 

ΙαςΩ ςημ σλξπξάηρη ςξσ Ϊογξσ ξ ΟοξμηθεσςΫπ θα τΪοει ςημ εσθϋμη: 

 ηπ Ϊγκαιοηπ ποξμΫθειαπ, εγκαςΩρςαρηπ και παοαμεςοξπξάηρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ και 

λξγιρμικξϋ. 

 ηπ σλξπξάηρηπ οσθμάρεχμ και παοαμεςοξπξιΫρεχμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ καλΫ 

λειςξσογάα ςξσ ρσρςΫμαςξπ, ϊπχπ ασςΫ ποξρδιξοάζεςαι απϊ ςιπ παοξϋρεπ ποξδιαγοατΪπ. 

 ηπ σλξπξάηρηπ, εγκαςΩρςαρηπ και παοαμεςοξπξάηρηπ ςχμ εταομξγόμ εμρχμαςόμξμςαπ 

ςημ απαοαάςηςη λειςξσογικϊςηςα όρςε μα ικαμξπξιξϋμςαι ξι απαιςΫρειπ και σπξυοεόρειπ ςηπ 

ελχμειακΫπ Σπηοεράαπ.  

 ηπ καςΩοςιρηπ και επιςσυημΪμηπ εκςΪλερηπ ςχμ απαοαάςηςχμ δξκιμαριόμ και ελΪγυχμ. 

 ηπ πιλξςικΫπ λειςξσογάαπ 

 ηπ παοξυΫπ ρυεςικξϋ ςεκμηοιχςικξϋ σλικξϋ για ςξ λξγιρμικϊ αλλΩ και για ϊπξιεπ 

επιπλΪξμ εμΪογειεπ εγκαςΩρςαρηπ και παοαμεςοξπξάηρηπ Ϊγιμαμ. 

 ηπ εμημΪοχρηπ και εκπαάδεσρηπ ρςελευόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ ΔξψοΩμηπ. 

 

Β) ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη ρσρςΫμαςξπ ελΪγυξσ ποϊρβαρηπ πεζόμ καςΩ ςημ διΪλεσρΫ ςξσπ 

απϊ Ϊμα ρσγκεκοιμΪμξ ρημεάξ ελΪγυξσ 

 

Γ) ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςόμ και ποξγοαμμΩςχμ για ςιπ αμΩγκεπ 

ςηπ Αρςσμξμάαπ και ςξσ ελχμεάξσ (σπξλξγιρςΪπ, server, ups, ξθϊμεπ, εκςσπχςΪπ, 

ενσπηοεςηςΪπ, ραοχςΪπ κ.λπ.) 

 

Δ) ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη επάπλχμ (γοατεάα, καοΪκλεπ, ρσοςαοιΪοεπ, εομΩοια, μςξσλΩπεπ, 

γκιρΪ κ.λπ.)  
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Δ) ΟοξμΫθεια και εγκαςΩρςαρη ενξπλιρμξϋ για ςη διαμϊοτχρη ςξσ πεοιβΩλλξμςα υόοξσ 

(ςοαπεζϊπαγκξι, καλΩθια ρκξσπιδιόμ, βοϋρη, ιρςόμ ρημαιόμ ϋφξσπ 12 μΪςοχμ). 

 

1.3 Οοξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ΟοξμΫθειαπ 

 

Ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ποξκηοσρρϊμεμηπ ποξμΫθειαπ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 «Βελςάχρη 

ςχμ σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ ΔξψοΩμηπ» ςξσ Έογξσ «Development of Border 

Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia», αμΪουεςαι ρςξ 

πξρϊ ςχμ διακξράχμ πεμΫμςα ςοιόμ υιλιΩδχμ επςακξράχμ δΪκα ςοιόμ εσοό και ςοιΩμςα πΪμςε 

λεπςόμ (€ 253.713,35) ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α. (€ 206.271,02 υχοάπ Τ.Ο.Α.). 

ξ Ϊογξ Ϊυει εμςαυθεά και ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ 

Ρσμεογαράαπ «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013», Άνξμαπ 

Οοξςεοαιϊςηςαπ 1 ςξσ ΟοξγοΩμμαςξπ με ςάςλξ: «Δμάρυσρη ςηπ διαρσμξοιακΫπ ξικξμξμικΫπ 

αμΩπςσνηπ» και Ρςϊυξπ 1.1: «ΞικξμξμικΫ ΑμΩπςσνη». 

 
 

 

2. ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΨΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  
 

2.1 Δικαάχμα ρσμμεςξυΫπ 

 

2.1.1 Ρςξ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα ρσμμεςΩρυξσμ ΤσρικΩ Ϋ ΜξμικΩ ποϊρχπα, Ιξιμξποανάεπ Ϋ Δμόρειπ 

τσρικόμ Ϋ μξμικόμ ποξρόπχμ ςα ξπξάα αρυξλξϋμςαι μϊμιμα και πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ πξσ 

καθξοάζξμςαι ρςιπ παοαγοΩτξσπ 4.1. «Ιϋοια ΔικαιξλξγηςικΩ ρσμμεςξυΫπ» και 

 εάμαι εγκαςερςημΪμα ρςα κοΩςη - μΪλη ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ (Δ.Δ.), Ϋ  

 εάμαι εγκαςερςημΪμα ρςα κοΩςη μΪλη ςηπ Ρσμτχμάαπ για ςξμ Δσοχπαψκϊ Ξικξμξμικϊ Υόοξ 

(Δ.Ξ.Υ.), Ϋ  

 εάμαι εγκαςερςημΪμα ρςα κοΩςη - μΪλη πξσ Ϊυξσμ σπξγοΩφει ςημ Ρσμτχμάα πεοά Δημξράχμ 

ΡσμβΩρεχμ (Ρ.Ρ.) ςξσ Οαγκϊρμιξσ Ξογαμιρμξϋ Δμπξοάξσ (Ο.Ξ.Δ.), η ξπξάα κσοόθηκε απϊ 

ςημ ΔλλΩδα με ςξ Μ.2513 (ΤΔΙ Α' 139/1997) σπϊ ςξμ ϊοξ η ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςημ Ρ.Ρ. 

Ϋ  

 εάμαι εγκαςερςημΪμα ρε ςοάςεπ υόοεπ πξσ Ϊυξσμ ρσμΩφει ρσμτχμάεπ ρϋμδερηπ με ςημ Δ.Δ., Ϋ  

 Ϊυξσμ ρσρςαθεά με ςη μξμξθεράα κοΩςξσπ – μΪλξσπ ςηπ Δ.Δ. Ϋ ςξσ ΔΞΥ Ϋ κοΩςξσπ – μΪλξσπ 

πξσ Ϊυει σπξγοΩφει ςη Ρ.Ρ. Ϋ ςηπ ςοάςηπ υόοαπ πξσ Ϊυει ρσμΩφει εσοχπαψκΫ ρσμτχμάα με 

ςημ Δ.Δ. και Ϊυξσμ ςημ κεμςοικΫ ςξσπ διξάκηρη Ϋ ςημ κϋοια εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ Ϋ ςημ Ϊδοα 

ςξσπ ρςξ ερχςεοικϊ μιαπ εκ ςχμ αμχςΪοχ υχοόμ.  

 

2.1.2 Ρςημ πεοάπςχρη ςχμ Δμόρεχμ δεμ απαιςεάςαι μα Ϊυξσμ λΩβει ρσγκεκοιμΪμη μξμικΫ μξοτΫ, 

ποξκειμΪμξσ μα σπξβΩλξσμ ποξρτξοΩ. Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ διαςηοεά ςξ δικαάχμα μα ζηςΫρει 

απϊ ςημ σπξφΫτια Έμχρη ποιμ ςημ σπξγοατΫ ςηπ ρϋμβαρηπ μα ρσρςΫρει Ιξιμξποανάα. ΔηλαδΫ, 

(α) μα Ϊυει πεοιβληθεά με ςη μξοτΫ ςηπ κξιμξποανάαπ ςξσ Ι.Β.Ρ., ρσρςαλεάραπ δια 

ρσμβξλαιξγοατικξϋ εγγοΩτξσ, Ϋ (β) μα Ϊυει πεοιβληθεά ςη μξοτΫ εςαιοεάαπ ςξσ εμπξοικξϋ 

δικαάξσ, ρσρςαλεάραπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςξσ εμπξοικξϋ μϊμξσ. Ξι εμ λϊγχ κξιμξποανάεπ 

Ϋ ρσμποΩνειπ ποξρόπχμ, Ϊυξσμ δικαάχμα ρσμμεςξυΫπ λαμβαμξμΪμχμ σπϊφη ςχμ διαςΩνεχμ 

ςχμ Ωοθοχμ: 7 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. 

 

2.1.3 Ρε πεοάπςχρη πξσ Έμχρη Οοξμηθεσςόμ σπξβΩλει κξιμΫ ποξρτξοΩ, ςϊςε σπξγοΩτεςαι 
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σπξυοεχςικΩ εάςε απϊ ϊλα ςα μΪλη πξσ απξςελξϋμ ςημ Έμχρη, εάςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ 

ενξσριξδξςημΪμξ με ρσμβξλαιξγοατικΫ ποΩνη. ΔπιπλΪξμ, ρςημ ποξρτξοΩ απαοαιςΫςχπ ποΪπει 

μα ποξρδιξοάζεςαι η Ϊκςαρη και ςξ εάδξπ ςηπ ρσμμεςξυΫπ ςξσ κΩθε μΪλξσπ ςηπ Έμχρηπ ρϋμτχμα 

με ςξ Ωοθοξ 7 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. 

 
2.1.4 Δπιρημαάμεςαι ϊςι κΩθε διαγχμιζϊμεμξπ, τσρικϊ Ϋ μξμικϊ ποϊρχπξ, δεμ μπξοεά μα μεςΪυει ρε 

πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μιαπ ποξρτξοΩπ. 

 
2.1.5 Ξι σπξφΫτιξι Ϋ ποξρτΪοξμςεπ, πξσ ποξΪουξμςαι απϊ Ωλλα κοΩςη μΪλη ςηπ Δ.Δ. και ρϋμτχμα με 

ςη μξμξθεράα ςξσ κοΩςξσπ ρςξ ξπξάξ εάμαι εγκαςερςημΪμξι, Ϊυξσμ ςξ δικαάχμα μα ποξμηθεϋξσμ 

ςα παοαπΩμχ αγαθΩ, δε θα απξοοάπςξμςαι για ςξ λϊγξ ϊςι θα Ϊποεπε, ρϋμτχμα με ςημ ελλημικΫ 

μξμξθεράα, μα εάμαι τσρικΩ Ϋ μξμικΩ ποϊρχπα. 

 

3. ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΡ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ  
  

3.1 Απξκλεάξμςαι απϊ ςη διαδικαράα σπξβξλΫπ ποξρτξοΩπ ϊρξι δεμ πληοξϋμ ςα κοιςΫοια ςχμ 

παοαγοΩτχμ 1 και 2 ςξσ Ωοθοξσ 43 ςξσ Ο.Δ. 60/2007 και ρσγκεκοιμΪμα εΩμ σπΩουει 

αμεςΩκληςη καςαδικαρςικΫ απϊταρη για Ϊμαμ απϊ ςξσπ παοακΩςχ λϊγξσπ:  

 

3.1.1. α) ρσμμεςξυΫ ρε εγκλημαςικΫ ξογΩμχρη, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 2, παοΩγοατξπ 1 

ςηπ κξιμΫπ δοΩρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλάξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1),  

β) δχοξδξκάα, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι αμςάρςξιυα ρςξ Ωοθοξ 3 ςηπ ποΩνηπ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 

26ηπ Λαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ Ωοθοξ 3, παοΩγοατξπ 1 ςηπ κξιμΫπ 

δοΩρηπ ςηπ 98/742/ΙΔΟΟΑ ςξσ Ρσμβξσλάξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2),  

γ) απΩςη, καςΩ ςημ Ϊμμξια ςξσ Ωοθοξσ 1 ςηπ Ρϋμβαρηπ ρυεςικΩ με ςημ ποξρςαράα ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ ΙξιμξςΫςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 48), 

δ) μξμιμξπξάηρη ερϊδχμ απϊ παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 1 ςηπ 

Ξδηγάαπ 91/308/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλάξσ, ςηπ 10ηπ Θξσμάξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξάηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςΫμαςξπ για ςη μξμιμξπξάηρη απϊ παοΩμξμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Ξδηγάαπ η ξπξάα ςοξπξπξιΫθηκε απϊ ςημ 

Ξδηγάα 2001/97/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ, EE L 344 ςηπ 

28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξάα εμρχμαςόθηκε με ςξ Μ. 2331/1995 (Α’ 173/1995) και 

ςοξπξπξιΫθηκε με ςξ Μ. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

 

3.1.2. α) βοάρκξμςαι ρε πςόυεσρη, εκκαθΩοιρη, παϋρη δοαρςηοιξςΫςχμ, αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη Ϋ 

πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ Ϋ ρε ξπξιαδΫπξςε αμΩλξγη καςΩρςαρη πξσ ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια 

διαδικαράα ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρηπ ςξσπ, 

β) εκκιμΫθη εμαμςάξμ ςξσπ διαδικαράα κΫοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθΩοιρη, αμαγκαρςικΫπ 

διαυεάοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ, Ϋ ξπξιαδΫπξςε Ωλλη αμΩλξγη διαδικαράα 

ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρηπ ςξσπ,  

γ) καςαδικΩρθηκαμ για αδάκημα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα πξσ ατξοΩ ςημ επαγγελμαςικΫ 

διαγχγΫ (σπεναάοερη, απΩςη, εκβάαρη, πλαρςξγοατάα, φεσδξοκάα, δχοξδξκάα, δϊλια 

υοεξκξπάα), βΩρει απϊταρηπ η ξπξάα Ϊυει ιρυϋ δεδικαρμΪμξσ, 

δ) Ϊυξσμ διαποΩνει επαγγελμαςικϊ παοΩπςχμα, πξσ μπξοεά μα διαπιρςχθεά με ξπξιξδΫπξςε 

μΪρξ απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, 

ε) δεμ Ϊυξσμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ϊρξμ ατξοΩ ςημ καςαβξλΫ ςχμ ειρτξοόμ 

κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ ρϋμτχμα με ςη μξμξθεράα ςηπ υόοαπ ϊπξσ εάμαι εγκαςαρςημΪμξπ Ϋ 

ρϋμτχμα με ςη μξμξθεράα ςηπ υόοαπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ, 

ρς) δεμ Ϊυξσμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ςιπ ρυεςικΪπ με ςημ πληοχμΫ ςχμ τϊοχμ και 

ςελόμ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςϊρξ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ 
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δικαάξσ,  

ζ) εάμαι Ϊμξυξι σπξβξλΫπ φεσδξϋπ δηλόρεχπ Ϋ παοαλεάφεχπ σπξβξλΫπ ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγΫ ςξσ παοϊμςξπ Ϋ ϊςαμ δεμ Ϊυει παοΩρυει ςιπ πληοξτξοάεπ 

ασςΪπ, 

η) ϊρξι απξκλεάρθηκαμ ςελεράδικα απϊ ΔλλημικΫ Δημϊρια Σπηοεράα Ϋ Μ.Ο.Δ.Δ. Ϋ Μ.Ο.Θ.Δ. Ϋ 

Α.Δ. ςξσ Δημϊριξσ ξμΪα γιαςά δεμ εκπλΫοχραμ ςιπ ρσμβαςικΪπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, 

θ) ϊρξι απξκλεάρθηκαμ απϊ διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δημξράξσ με ςελεράδικη απϊταρη ςηπ ΓεμικΫπ 

Γοαμμαςεάαπ Δμπξοάξσ, ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Μασςιλάαπ, καςΩ 

ςα Ωοθοα 18, 34 και 39 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, 

ι) ϊρα ΤσρικΩ Ϋ ΜξμικΩ Οοϊρχπα ςξσ ενχςεοικξϋ Ϊυξσμ σπξρςεά αμςάρςξιυεπ με ςιπ 

παοαπΩμχ κσοόρειπ. 

 

3.2. Απξκλεάεςαι, επάρηπ, απϊ ςη διαδικαράα αμΩθερηπ ςξσ Έογξσ ξ ΟοξρτΪοχμ, ξ ξπξάξπ: 

α)  δε θα σπξβΩλει ϊλα ςα δικαιξλξγηςικΩ πξσ ποξβλΪπξμςαι ρςημ παοξϋρα ΔιακΫοσνη, 

Ϋ/και παοαβεά ξπξιαδΫπξςε σπξυοΪχρη απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςημ παοξϋρα διακΫοσνη,  

β) ρσμιρςΩ εάςε τσρικϊ εάςε μξμικϊ ποϊρχπξ ςηπ αλλξδαπΫπ, ςα ξπξάα δεμ θα σπξβΩλξσμ 

ϊλα ςα Ϊγγοατα ςχμ ποξρτξοόμ επιρΫμχπ μεςατοαρμΪμα ρςημ ελλημικΫ γλόρρα.  

 

Δπιρημαάμεςαι ϊςι ρε πεοάπςχρη σπξβξλΫπ κξιμΫπ ποξρτξοΩπ, ξι παοαπΩμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ 

ιρυϋξσμ για καθΪμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ρςημ κξιμΫ ποξρτξοΩ. ΔΩμ ρσμςοΪυει λϊγξπ 

απξκλειρμξϋ και για Ϊμα μϊμξ ρσμμεςΪυξμςα ρε κξιμΫ ποξρτξοΩ, η σπξβληθεάρα κξιμΫ ποξρτξοΩ 

απξκλεάεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

 

4. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΙΑΘ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ  

 

4.1. Ιϋοια ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ 

 

4.1.1  ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ 

 

Ξι ρσμμεςΪυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβΩλλξσμ μαζά με ςημ ποξρτξοΩ ςξσπ, επά πξιμΫ απξκλειρμξϋ, 

ρςξμ σπξτΩκελξ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» ςα κΩςχθι δικαιξλξγηςικΩ, καθόπ και ςα 

αμςάγοατα ασςόμ (Ωοθοξ 6 Ο.Δ. 118/2007), ρςημ ΔλλημικΫ γλόρρα. ΔικαιξλξγηςικΩ πξσ Ϊυξσμ 

εκδξθεά εκςϊπ ΔλλΩδαπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επάρημη μεςΩτοαρΫ ςξσπ ρςημ ελλημικΫ γλόρρα, καςΩ 

ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 454 ςξσ Ιόδικα ΟξλιςικΫπ Δικξμξμάαπ (Ι.Οξλ.Δικ.) και ςξσ Ιόδικα πεοά 

Δικηγϊοχμ. 

 

(1) ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ ρςξ διαγχμιρμϊ πξρξϋ άρξσ με ςξ 5% επά ςηπ ρσμξλικΫπ 

ποξωπξλξγιρθεάραπ ανάαπ1, η ξπξάα θα Ϊυει ρσμςαυθεά ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 25 ςξσ 

Ο.Δ. 118/2007, και ρςημ παοΩγοατξ 4.1.4 ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ και εάμαι ρϋμτχμα με ςξ 

σπϊδειγμα ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ ςηπ ΔιακΫοσνηπ. 

ξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ μπξοεά μα καλϋπςεςαι εάςε με μάα ρσμξλικΫ, εάςε με Ωθοξιρμα 

πεοιρρϊςεοχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ςξσ σπξφΫτιξσ ποξμηθεσςΫ.  

Ρε πεοάπςχρη πξσ η ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ δεμ πεοιΪυει ϊλα ςα αμαγκαάα ρςξιυεάα, πξσ 

                                                           
1
   Ωπ ποξωπξλξγιρθείρα ανία εμμξείςαι ςξ πξρϊ πξσ αμαλξγεί ρςημ Ομάδα ή Ομάδεπ για ςημ ξπξία σπξβάλλεςαι ποξρτξοά. 
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αμαγοΩτξμςαι ρςξ Ωοθοξ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007 και ςξσ σπξδεάγμαςξπ ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ, θα 

απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. 

(2) Σπεϋθσμη δΫλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ Ωοθοξσ 8 ςξσ Μ. 1599/1986 (Α΄75/1986), ϊπχπ εκΩρςξςε ιρυϋει, 

υχοάπ μα απαιςεάςαι η βεβαάχρη ςξσ γμηράξσ σπξγοατΫπ, ρςημ ξπξάα: 

I. Μα αμαγοΩτξμςαι ςα ρςξιυεάα ςξσ διαγχμιρμξϋ και η ΞμΩδα Οοξψϊμςχμ για ςημ ξπξάα 

σπξβΩλλξσμ ποξρτξοΩ. 

II. Μα δηλόμεςαι ϊςι η ποξρτξοΩ ρσμςΩυθηκε ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

ΔιακΫοσνηπ, ςημ ξπξάα Ϊλαβαμ γμόρη και απξδΪυξμςαι πλΫοχπ και αμεπιτϋλακςα (επά 

πξιμΫ απξκλειρμξϋ) ξι εμδιατεοϊμεμξι. 

III. Μα δηλόμεςαι ϊςι η ποξμΫθεια ςξσ ενξπλιρμξϋ θα γάμει απϊ  Ιαςαρκεσαρςικξϋπ Ϋ 

Δμπξοικξϋπ Ξάκξσπ πξσ διαθΪςξσμ πιρςξπξάηρη διαρτΩλιρηπ πξιϊςηςαπ καςΩ ISO – 

9001/2008 για ςoμ Ξάκξ και CE για ςα ποξρτεοϊμεμα ποξψϊμςα. 

IV. Μα δηλόμεςαι ϊςι η ποξρτξοΩ καλϋπςει ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ ςηπ ΞμΩδαπ για ςημ ξπξάα 

σπξβΩλλεςαι και ιρυϋει για εκαςϊμ εάκξρι (120) ημεοξλξγιακΪπ ημΪοεπ απϊ ςημ επξμΪμη ςηπ 

ημΪοαπ διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

V. Μα δηλόμεςαι ϊςι παοαιςεάςαι απϊ κΩθε δικαάχμα απξζημάχρΫπ ςξσ ρυεςικϊ με 

ξπξιαδΫπξςε απϊταρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ για αμαβξλΫ Ϋ ακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

VI. Μα δηλόμεςαι ϊςι ρσμμεςΪυει ρε μάα μϊμξ ΟοξρτξοΩ ρςξ πλαάριξ ςξσ παοϊμςξπ 

διαγχμιρμξϋ. 

VII. Μα δηλόμεςαι ϊςι ξι πληοξτξοάεπ και ςα ρςξιυεάα πξσ πεοιΪυξμςαι ρςημ ποξρτξοΩ ςξσπ 

εάμαι πλΫοη, αληθΫ και ακοιβΫ χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ. 

VIII. Μα δηλόμεςαι ϊςι θα διαςηοΫρξσμ εμπιρςεσςικΩ και θα υοηριμξπξιΫρξσμ μϊμξ για ςξσπ 

ρκξπξϋπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςα ρςξιυεάα και ςιπ πληοξτξοάεπ ςχμ σπξλξάπχμ ποξρτξοόμ 

πξσ ςσυϊμ θα ςεθξϋμ σπϊφη ςξσπ και απξςελξϋμ, καςΩ δΫλχρη ςχμ ρσμςακςόμ ςξσπ, 

εμπξοικϊ Ϋ επιυειοημαςικϊ απϊοοηςξ. 

(3) Σπεϋθσμη δΫλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ Ωοθοξσ 8 ςξσ Μ. 1599/1986 (Α΄75/1986), ϊπχπ εκΩρςξςε ιρυϋει, 

υχοάπ μα απαιςεάςαι η βεβαάχρη ςξσ γμηράξσ σπξγοατΫπ, ρςημ ξπξάα: 

I. Μα δηλόμεςαι ϊςι μΪυοι και ςημ ημΪοα σπξβξλΫπ ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσπ δε ρσμςοΪυει 

κΩπξια απϊ ςιπ ποξωπξθΪρειπ απξκλειρμξϋ ϊπχπ ασςΪπ παοξσριΩρθηκαμ ρςιπ 

παοαγοΩτξσπ 3.1.1. και 3.1.2. ςηπ παοξϋρηπ ΔιακΫοσνηπ, δηλαδΫ: 

 Δεμ Ϊυξσμ καςαδικαρθεά με αμεςΩκληςη απϊταρη για κΩπξιξ αδάκημα απϊ ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ πεοάπςχρη (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 6 ςξσ Ο.Δ. 

118/2007,  δηλαδΫ για κΩπξιξ απϊ ςα αδικΫμαςα: ςηπ ρσμμεςξυΫπ ρε εγκλημαςικΫ 

ξογΩμχρη, ςηπ μξμιμξπξάηρηπ ερϊδχμ απϊ παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 

σπεναάοερηπ, ςηπ απΩςηπ, ςηπ εκβάαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατάαπ, ςηπ φεσδξοκάαπ, ςηπ 

δχοξδξκάαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεξκξπάαπ, Ϋ για κΩπξιξ απϊ ςα αδικΫμαςα ςηπ παο.1 ςξσ 

Ωοθοξσ 43 Ο.Δ. 60/20007,Ϋ για κΩπξιξ αδικΫμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα  ρυεςικϊ 

με ςημ Ωρκηρη ςηπ επαγγελμαςικΫπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ. 

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

ςξσ Ωοθοξσ 6 ςξσ Ο.Δ. 118/2007 καςαρςΩρειπ, δηλαδΫ σπϊ πςόυεσρη Ϋ ρε διαδικαράα 

κΫοσνηπ ρε πςόυεσρη Ϋ σπϊ ποξπςχυεσςικΫ διαδικαράα ενσγάαμρηπ και σπϊ διαδικαράα 

θΪρηπ ρε ποξπςχυεσςικΫ διαδικαράα ενσγάαμρηπ.  

 Δεμ ςελξϋμ σπϊ αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη και σπϊ διαδικαράα Ϊκδξρηπ απϊταρηπ 

αμαγκαρςικΫπ διαυεάοιρηπ Ϋ σπϊ καςΩρςαρη ενσγάαμρηπ Ϋ ειδικΫπ εκκαθΩοιρηπ ςχμ 
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Ωοθοχμ 99-106 ια ςξσ Οςχυεσςικξϋ Ιόδικα Ϋ δεμ Ϊυξσμ σπξβΩλει ρυΪδιξ 

αμαδιξογΩμχρηπ ςχμ Ωοθοχμ 107 επ. ςξσ Οςχυεσςικξϋ Ιόδικα. 

 Δάμαι τξοξλξγικΩ και αρταλιρςικΩ εμΫμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ 

ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοΪπ κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικΫπ) και χπ ποξπ ςιπ 

τξοξλξγικΪπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, ϊπχπ ασςΪπ ξοάζξμςαι με ςξ Ο.Δ. 118/2007. 

 Δάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρςξ ξικεάξ ΔπιμεληςΫοιξ (Ϋ ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικΪπ 

ξογαμόρειπ αμ ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ) και ϊςι θα ενακξλξσθΫρξσμ μα εάμαι 

εγγεγοαμμΪμξι μΪυοι 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 Ωοθοξσ 

6 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. 

 ∆εμ εάμαι Ϊμξυξι ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςΩ ςημ παοξυΫ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι µε ςημ παοξϋρα διακΫοσνη κας’ εταομξγΫ ςχμ διαςΩνεχμ ςξσ Ωοθοξ 43 

παο. 2 Ο.∆. 60/2007 Ϋ ϊςαμ δεμ Ϊυξσμ παοΩρυει ςιπ πληοξτξοάεπ ασςΪπ. 

 Δεμ Ϊυξσμ κηοσυθεά Ϊκπςχςξι, Ϋ απξκλειρςεά απϊ κΩπξια ΔλλημικΫ Δημϊρια Σπηοεράα 

Ϋ Μ.Ο.∆.∆. Ϋ Μ.Ο.Θ.∆. Ϋ Α.Δ ςξσ ∆ηµϊριξσ ςξμΪα, Ϋ Ϊυει απξκλειρςεά η ρσμμεςξυΫ ςξσπ 

ρε δημϊριξ διαγχμιρμϊ με αμεςΩκληςη απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ ΑμΩπςσνηπ. 

 ∆εμ στάρςαμςαι Ωλλξι μξμικξά πεοιξοιρμξά ρςη λειςξσογάα ςηπ επιυεάοηρΫπ ςξσπ, εκςϊπ 

απϊ ασςξϋπ πξσ αματΪοξμςαι παοαπΩμχ. 

II. Μα αμαλαμβΩμεςαι η σπξυοΪχρη για ςημ Ϊγκαιοη και ποξρΫκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοΩτξσ 4.2 και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθΪρειπ 

ςξσ Ωοθοξσ 20 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. 

 

Ρε πεοάπςχρη σπξβξλΫπ κξιμΫπ ποξρτξοΩπ, ξι παοαπΩμχ δηλόρειπ ποΪπει μα καςαςεθξϋμ 

για καθΪμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ρςημ κξιμΫ ποξρτξοΩ. 

Ρε πεοάπςχρη πξσ ξ ποξρτΪοχμ εάμαι μξμικϊ ποϊρχπξ, επά πξιμΫ απξκλειρμξϋ,  σπεϋθσμη 

δΫλχρη πεοά μη καςαδάκηπ με αμεςΩκληςη απϊταρη για κΩπξιξ απϊ ςα αδικΫμαςα ςξσ 

παοϊμςξπ σπξβΩλλξσμ: 

 Ξι ΔιαυειοιρςΪπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ εάμαι Ξ.Δ., Δ.Δ. Ϋ Δ.Ο.Δ. 

 Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. και ξ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ εάμαι Α.Δ. 

 Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Ρσμεςαιοιρμξϋ, ϊςαμ ξ σπξφΫτιξπ ΟοξμηθεσςΫπ εάμαι Ρσμεςαιοιρμϊπ 

 ΙΩθε μΪλξπ πξσ ρσμμεςΪυει ρςημ Έμχρη Ϋ Ιξιμξποανάα ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ εάμαι 

Έμχρη Οοξμηθεσςόμ Ϋ Ιξιμξποανάα, και 

 Ρε κΩθε Ωλλη πεοάπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ, ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξά ςξσ. 

   ΡΖΛΔΘΩΡΖ:   
 
     Δπιρημαάμεςαι ϊςι η ημεοξμημάα σπξγοατΫπ ςχμ σπεϋθσμχμ δηλόρεχμ, ρϋμτχμα με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςημ ΟΜΟ ςηπ 5ηπ Δεκεμβοάξσ 2012 (ΤΔΙ Α’237/2012), ποΪπει μα εάμαι εμςϊπ 
ςχμ ςελεσςαάχμ 30 ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ ποξ ςηπ καςαληκςικΫπ ημΪοαπ σπξβξλΫπ ςχμ 
ποξρτξοόμ.  

     Απαοαάςηςη ποξωπϊθερη εάμαι ξι ποξρτξοΪπ μα πεοιΪλθξσμ ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, μΪυοι 
ςημ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα σπξβξλΫπ ςχμ ποξρτξοόμ. Ρε πεοάπςχρη εκποϊθερμηπ 
παοΩδξρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, η ημεοξμημάα ρτοαγάδαπ ςξσ ςαυσδοξμεάξσ δε λαμβΩμεςαι 
σπϊφη. 
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Δτϊρξμ ξι ποξμηθεσςΪπ ρσμμεςΪυξσμ ρςξ διαγχμιρμϊ µε αμςιποϊρχπϊ ςξσπ σπξβΩλλξσμ 

μαζά µε ςημ ποξρτξοΩ, παοαρςαςικϊ εκποξρόπηρηπ, µε βεβαάχρη ςηπ γμηριϊςηςαπ ςηπ 

σπξγοατΫπ ςξσπ. 

4.1.2 Οοϊρθεςα ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ ρε πεοάπςχρη εςαιοειόμ, ξμάλχμ, κξιμξποανιόμ, 
σπϊ ρϋρςαρη κξιμξποανιόμ, εμόρεχμ 

 

Δτϊρξμ ξ σπξφΫτιξπ Ϊυει εςαιοικΫ μξοτΫ, ξτεάλει επιπλΪξμ μα ποξρκξμάρει ςα κΩςχθι 

αματεοϊμεμα, καςΩ πεοάπςχρη, ρςξιυεάα: 

4.1.2.1 Ρε πεοάπςχρη Αμόμσμηπ Δςαιοεάαπ (Α.Δ.) 
 

 ξ ΤΔΙ ρσρςΩρεχπ ςηπ εςαιοεάαπ. 

 ξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοεάαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιΫρειπ ςξσ, ρε αμςάγοατα 

θεχοημΪμα απϊ ςξ ΛΑΔ, καθόπ και ςα ρυεςικΩ ΤΔΙ δημξράεσρηπ. 

 Οιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απ’ ςημ αομϊδια αουΫ. 

 ξ ΤΔΙ ςηπ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοεάαπ, Ϋ, ρε πεοάπςχρη πξσ ασςϊ δεμ Ϊυει 

εκδξθεά, ακοιβΪπ αμςάγοατξ ςξσ ποακςικξϋ ςξσ Δ.Ρ. για ςημ ιρυϋξσρα εκποξρόπηρη ςηπ 

εςαιοεάαπ, αμςάγοατξ ςηπ αάςηρηπ σπξβξλΫπ ασςξϋ ρςημ αομϊδια Μξμαουάα, με ςξ ρυεςικϊ 

αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ για ςημ καςαυόοιρη ασςξϋ ρςξ ΛΑΔ και αμςάγοατξ ςξσ απξδεικςικξϋ 

ΑΟΔ, για ςη δημξράεσρΫ ςξσ ρςξ ΤΔΙ Ϋ ακοιβΪπ αμςάγοατξ ςηπ ρυεςικΫπ αμακξάμχρηπ ςηπ 

αομϊδιαπ Μξμαουάαπ. 

 Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ για ςη ρσμμεςξυΫ ςηπ εςαιοεάαπ ρςξμ διαγχμιρμϊ. 

 

4.1.2.2 Ρε πεοάπςχρη Δςαιοεάαπ ΟεοιξοιρμΪμηπ Δσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) 

  ξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοεάαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιΫρειπ ςξσ, ρε αμςάγοατα 

θεχοημΪμα απϊ ςξ Οοχςξδικεάξ, καθόπ και ςα ρυεςικΩ ΤΔΙ. 

  ΟλΫοη ρειοΩ ςχμ εγγοΩτχμ πξσ ςσυϊμ απαιςξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςηπ 

εςαιοεάαπ, για ςξμ ξοιρμϊ διαυειοιρςΫ και εκποξρόπξσ ςηπ, καθόπ και ςα ρυεςικΩ ΤΔΙ. 

 Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικεάξσ Οοχςξδικεάξσ πεοά καςαρςαςικόμ ςοξπξπξιΫρεχμ, ςξ ξπξάξ 

ποΪπει μα Ϊυει εκδξθεά μΪρα ρςξμ ςελεσςαάξ μΫμα απϊ ςημ ημεοξμημάα καςΩθερηπ ςηπ 

σπξφητιϊςηςαπ ςξσ σπξφητάξσ.   

 Απϊταρη ςξσ αομξδάξσ ξογΩμξσ για ρσμμεςξυΫ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 

4.1.2.3 Ρε πεοάπςχρη ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξμϊοοσθμη, Δςεοϊοοσθμη Δςαιοεάα)   

 ξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοεάαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιΫρειπ ςξσ, ρε αμςάγοατα 

θεχοημΪμα απϊ ςξ Οοχςξδικεάξ. 

 ΟλΫοη ρειοΩ ςχμ εγγοΩτχμ πξσ ςσυϊμ απαιςξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςηπ 

εςαιοεάαπ, για ςξμ ξοιρμϊ διαυειοιρςΫ και εκποξρόπξσ ςηπ. 

 Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ Οοχςξδικεάξσ για ςιπ καςαρςαςικΪπ ςοξπξπξιΫρειπ, ςξ ξπξάξ ποΪπει μα 

Ϊυει εκδξθεά μΪρα ρςξμ ςελεσςαάξ μΫμα απϊ ςημ ημεοξμημάα καςΩθερηπ ςηπ σπξφητιϊςηςαπ 

ςξσ σπξφητάξσ.   

  Απϊταρη ςξσ αομξδάξσ ξογΩμξσ για ρσμμεςξυΫ ρςξ διαγχμιρμϊ. 
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4.1.2.4. Ρε πεοάπςχρη Ρσμεςαιοιρμόμ 

 ξ Ιαςαρςαςικϊ ςξσ Ρσμεςαιοιρμξϋ και ςσυϊμ ςοξπξπξιΫρειπ ςξσ. 

 Βεβαάχρη ςηπ επξπςεϋξσραπ ΑουΫπ ϊςι ξ Ρσμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεά μϊμιμα. 

 Οιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απ’ ςημ αομϊδια αουΫ. 

 Οοακςικϊ εκλξγΫπ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ. 

 Οοακςικϊ ρσγκοϊςηρηπ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ ρε ρόμα. 

 Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ για ςημ ρσμμεςξυΫ ςηπ εςαιοεάαπ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 

4.1.2.5 Ρε πεοάπςχρη Ξμάλχμ, Ιξιμξποανιόμ Ϋ σπϊ ρϋρςαρη Ιξιμξποανιόμ 

 

Ρε πεοάπςχρη Ξμάλχμ, Ιξιμξποανιόμ, σπϊ ρϋρςαρη Ιξιμξποανιόμ και εμ γΪμει πεοιρρξςΪοχμ ςξσ εμϊπ 

ποξρόπχμ, τσρικόμ Ϋ μξμικόμ, πξσ σπξβΩλλξσμ απϊ κξιμξϋ ποξρτξοΩ, ασςΫ ποΪπει μα 

σπξγοΩτεςαι σπξυοεχςικΩ απϊ ϊλα ςα μΪλη ςηπ Έμχρηπ, εάςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ ενξσριξδξςημΪμξ 

με ρσμβξλαιξγοατικΫ ποΩνη. ΔπιπλΪξμ, ξι σπξφΫτιξι ποΪπει μα ποξρκξμάρξσμ ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ 

με ςξ ξπξάξ θα δερμεϋξμςαι μα ρσρςΫρξσμ κξιμξποανάα, ρε πεοάπςχρη πξσ ςξσπ αμαςεθεά η Ρϋμβαρη, 

σπϊ ςξσπ καςχςΪοχ ϊοξσπ: 

  α μΪλη ςηπ Ιξιμξποανάαπ θα εάμαι αλληλΪγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπεϋθσμα Ϊμαμςι ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ  για ςημ ποξμΫθεια ςχμ ειδόμ. 

  Ρςξ ξοιρςικϊ κξιμξποακςικϊ, ςξ ξπξάξ θα πεοιβληθεά ςξμ ςϋπξ ςξσ ρσμβξλαιξγοατικξϋ 

εγγοΩτξσ, θα αματΪοξμςαι χπ ελΩυιρςξ πεοιευϊμεμξ ςα πξρξρςΩ ρσμμεςξυΫπ ςξσ καθεμϊπ 

μΪλξσπ, ςα δικαιόμαςα και ξι σπξυοεόρειπ ςχμ μελόμ και θα ξοάζεςαι και ξ κξιμϊπ 

εκποϊρχπξπ και αμςάκληςξπ. 

  ξ ξοιρςικϊ κξιμξποακςικϊ θα καςαςεθεά ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςΫμαςξπ 

πξσ θα ςαυθεά απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ μεςΩ ςημ καςακϋοχρη ςξσ Διαγχμιρμξϋ.  

 

4.1.3 ΔικαιξλξγηςικΩ Οιρςξπξάηρηπ ΞικξμξμικΫπ, ευμικΫπ και ΔπαγγελμαςικΫπ Θκαμϊςηςαπ  
 

ΣπξβΩλλεςαι μϊμξ απϊ ςξσπ ΟοξμηθεσςΪπ πξσ σπξβΩλλξσμ ποξρτξοΩ εάςε για ςημ ΞμΩδα I 

«Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα Ασςϊμαςηπ ΙαςαγοατΫπ ΔιεουξμΪμχμ ΞυημΩςχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ 

Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ» Ϋ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ΟοξμΫθειαπ 

Ξι ρσμμεςΪυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβΩλλξσμ, επάρηπ, επά πξιμΫ απξκλειρμξϋ, ρςξμ άδιξ 

ρτοαγιρμΪμξ τΩκελξ, ςα ενΫπ Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ: 

 

4.1.3.1 ΔικαιξλξγηςικΩ Οιρςξπξάηρηπ ΞικξμξμικΫπ και ΥοημαςξξικξμξμικΫπ Θκαμϊςηςαπ 

 

1. Θρξλξγιρμξϋπ Ϋ απξρπΩρμαςα ιρξλξγιρμόμ ςχμ ςοιόμ (3) ποξηγξσμΪμχμ ξικξμξμικόμ υοΫρεχμ 

(2011, 2012, 2013) ςξσ Ϊςξσπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  
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Ρςημ πεοάπςχρη καςΩ ςημ ξπξάα ξ ιρξλξγιρμϊπ ςξσ 2013 δεμ Ϊυει δημξριεσθεά, ξι ρσμμεςΪυξμςεπ 

σπξφΫτιξι σπξβΩλξσμ, επικσοχμΪμξ τχςξαμςάγοατξ θεχοημΪμξσ απϊ ςημ Δτξοάα ιρξζσγάξσ 

μημϊπ Δεκεμβοάξσ 2013. ξ ιρξζϋγιξ ασςϊ ποΪπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ καςΩρςαρη ρςημ ξπξάα θα 

εμταμάζεςαι ξ Ρσμξλικϊπ Ιϋκλξπ Δογαριόμ για ςη υοΫρη 2013 και απϊ πξιξσπ λξγαοιαρμξϋπ ςξσ 

ιρξζσγάξσ απξςελεάςαι ασςϊπ. 

Ρε πεοάπςχρη μεξρϋρςαςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ, εάμαι σπξυοεχςικΫ η καςΩθερη ποξρχοιμόμ 

ιρξλξγιρμόμ Ϋ ξπξιξσδΫπξςε Ωλλξσ απξδεικςικξϋ εγγοΩτξσ για ςη υοημαςξξικξμξμικΫ 

καςΩρςαρη ςξσ ρσμμεςΪυξμςξπ. 

Ρε πεοάπςχρη ρσμμεςΪυξμςξπ πξσ δεμ Ϊυει καςΩ μϊμξ σπξυοΪχρη δημξράεσρηπ ιρξλξγιρμόμ, 

εάμαι σπξυοεχςικΫ η καςΩθερη ςξσ σπξβληθΪμςξπ εμςϋπξσ Δ3 ςχμ ςοιόμ ςελεσςαάχμ εςόμ 

(ΑςξμικΪπ ΔπιυειοΫρειπ, Ξ.Δ., Δ.Δ.). 

Απϊ ςξσπ ιρξλξγιρμξϋπ θα ποΪπει μα ποξκϋπςει, ϊςι ξ μΪρξπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ σπξφητάξσ 

καςΩ ςημ ςελεσςαάα 3εςάα (κλειρμΪμεπ υοΫρειπ) απϊ εογαράεπ ρσματεάπ με ςξ αμςικεάμεμξ ςξσ 

ποξκηοσρρϊμεμξσ Ϊογξσ εάμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ Ϋ άρξπ με ςξ πεμςαπλΩριξ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ 

ςξσ διαγχμιρμξϋ. ΣπξφΫτιξι αμΩδξυξι πξσ δεμ πληοξϋμ ςξ κοιςΫοιξ ασςϊ, θα απξκλεάξμςαι απϊ 

ςη ρσμΪυεια ςηπ διαδικαράαπ. 

 

2. Σπεϋθσμη δΫλχρη πεοά ςξσ κϋκλξσ εογαριόμ χπ ποξπ ςημ παοξυΫ σπηοεριόμ ςξσ αμςικειμΪμξσ 

ςηπ παοξϋρηπ καςΩ ςημ διΩοκεια ςχμ ςοιόμ (3) ποξηγξσμΪμχμ ςξσ Ϊςξσπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 

ξικξμξμικόμ υοΫρεχμ. 

Ρε πεοάπςχρη Ϊμχρηπ – ρϋμποανηπ πξσ σπξβΩλλξσμ κξιμΫ ποξρτξοΩ, ςα αμχςΪοχ 

δικαιξλξγηςικΩ ποξρκξμάζξμςαι για κΩθε μΪλξπ ςηπ Ϊμχρηπ Ϋ ρϋμποανηπ. 

 

3. Δπάκληρη  δΩμειαπ  υοημαςξξικξμξμικΫπ  ικαμϊςηςαπ:   

Ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 47 παο. 2 ςηπ Ξδηγάαπ 2004/18/ΔΙ ξι σπξφΫτιξι μπξοεά μα ρςηοάζξμςαι 

ρςιπ υοημαςξξικξμξμικΪπ ικαμϊςηςεπ ςοάςχμ τξοΪχμ πξσ δεμ μεςΪυξσμ ρςημ ποξρτξοΩ, 

αρυΪςχπ ςηπ μξμικΫπ τϋρηπ ςχμ δερμόμ ςξσπ με ασςΪπ. Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ, ποΪπει μα  

απξδεικμϋξσμ ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ ϊςι θα Ϊυξσμ ρςη διΩθερΫ ςξσπ αμαγκαάξσπ ξικξμξμικξϋπ 

πϊοξσπ, με ςημ  ποξρκϊμιρη  ςηπ  ρυεςικΫπ  δΪρμεσρηπ  ςχμ  τξοΪχμ   ασςόμ   (δΩμεια 

υοημαςξξικξμξμικΫ επΩοκεια). 

Ζ απϊδεινη ςηπ δΪρμεσρηπ ςξσ ςοάςξσ δαμεάζξμςξπ τξοΪα καςΩ ςα αμχςΪοχ γάμεςαι με ςημ 

σπξβξλΫ – ρςξμ τΩκελξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ- ςχμ ενΫπ: 

 Έγγοατηπ  δΪρμεσρηπ  ςξσ  ςοάςξσ  τξοΪα  απεσθσμϊμεμηπ  ποξπ  ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ 

με ςημ ξπξάα θα αμαλαμβΩμει ςημ σπξυοΪχρη παοξυΫπ ςχμ  απαοαάςηςχμ ξικξμξμικόμ  

πϊοχμ  ρε  πεοάπςχρη  αμΩθερηπ  ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 Όλα  ςα  παοαπΩμχ  δικαιξλξγηςικΩ  απϊ  ςα  ξπξάα  απξδεικμϋεςαι  η 

υοημαςξξικξμξμικΫ επΩοκεια ςξσ ςοάςξσ. 

 ΜξμιμξπξιηςικΩ Έγγοατα απϊ ςα ξπξάα μα ποξκϋπςει εκςϊπ απϊ ςξ ϊςι ξ ςοάςξπ 

δαμεάζχμ Ϊυει ρσρςαθεά και λειςξσογεά μϊμιμα, και ςξ πξια ποϊρχπα εάμαι  ξι  μϊμιμξι  

εκποϊρχπξι  ςξσ,  ξι  ξπξάξι  και  ςξμ  δερμεϋξσμ  με  ςημ σπξγοατΫ ςξσπ. 
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4.1.3.2 ΔικαιξλξγηςικΩ Οιρςξπξάηρηπ ΔπαγγελμαςικΫπ Θκαμϊςηςαπ Ξμαδαπ I   

 

1. Ξι ποξρτΪοξμςεπ θα ποΪπει μα διαθΪςξσμ πιρςξπξιηςικϊ ρσμμϊοτχρηπ με ςξ ποϊςσπξ ISO 

9001:2008 με πεδάξ εταομξγΫπ ςημ Δκπϊμηρη μελεςόμ, ΟαοξυΫ ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ, 

Ρυεδιαρμϊπ-αμΩπςσνη-εγκαςΩρςαρη εταομξγόμ λξγιρμικξϋ, ΟαοξυΫ σπηοεριόμ σλξπξάηρηπ & 

λειςξσογάαπ πληοξτξοιακόμ-ςηλεπικξιμχμιακόμ ρσρςημΩςχμ, ευμικΫ σπξρςΫοινη, ςξ ξπξάξ θα 

ποΪπει μα εάμαι ρε ιρυϋ καςΩ ςημ ημεοξμημάα καςΩθερηπ ςηπ ποξρτξοΩ 

 

2. ΓεμικΪπ πληοξτξοάεπ για ςα υαοακςηοιρςικΩ, ςη δοαρςηοιϊςηςα, ςημ ςευμικΫ σπξδξμΫ, ςξ 

απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ καςΩ ειδικϊςηςα και ςη δσμαςϊςηςα παοαγχγΫπ ςξσ ζηςξϋμεμξσ 

Έογξσ, καθόπ και πεοιγοατΫ ςχμ μΪρχμ πξιξςικξϋ ελΪγυξσ ςχμ παοευϊμεμχμ απϊ ασςξϋπ 

σπηοεριόμ.  

Ρημειόμεςαι ϊςι απϊ ςημ παοαπΩμχ πεοιγοατΫ ποΪπει μα ποξκϋπςει με ρατΫμεια ϊςι ξ 

ΟοξμηθεσςΫπ διαθΪςει ατεμϊπ πλΫοχπ επαμδοχμΪμξ και καςαοςιρμΪμξ ςμΫμα ςευμικΫπ 

σπξρςΫοινηπ και ατεςΪοξσ ςη δσμαςϊςηςα Ωμερηπ αμςαπϊκοιρηπ (εμςϊπ δϋξ χοόμ) ρε 

πεοάπςχρη βλΩβηπ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ. 

Δπάρηπ θα ποΪπει μα καςαθΪρει λάρςα με ςξμ ενξπλιρμϊ και ςα μΪρα σπξρςΫοινηπ πξσ διαθΪςει 

ςξπικΩ. 

 

3. ΙαςΩλξγξ και ρσμξπςικΫ πεοιγοατΫ ςχμ κσοιξςΪοχμ, παμϊμξιχμ με ςξ ποξκηοσρρϊμεμξ 

Ϊογχμ, ςα ξπξάα σλξπξάηραμ καςΩ ςημ ποξηγξϋμεμη πεμςαεςάα, με Ϊμδεινη ςηπ ξικξμξμικΫπ ςξσπ 

ανάαπ, ςξσ υοϊμξσ σλξπξάηρηπ και ςξσ παοαλΫπςη και ςξσ πξρξρςξϋ ρσμμεςξυΫπ ςξσ 

διαγχμιζϊμεμξσ ρε ασςϊ.  

Αμ ξι παοαλΫπςεπ ςχμ Ϊογχμ εάμαι τξοεάπ ςξσ δημξράξσ Ϋ ιδιχςικξϋ ςξμΪα, ξι παοαδϊρειπ μα 

απξδεικμϋξμςαι με ρυεςικΫ βεβαάχρη Ϋ ποχςϊκξλλξ παοαλαβΫπ πξσ Ϊυει εκδξθεά απϊ ςημ καςΩ 

πεοάπςχρη αμαθΪςξσρα αουΫ. Αμ ξι παοαλΫπςεπ ςχμ Ϊογχμ εάμαι ιδιχςικξά τξοεάπ, ξι 

παοαδϊρειπ απξδεικμϋξμςαι με βεβαάχρη ςξσ παοαλΫπςη Ϋ, αμ ασςϊ δεμ εάμαι δσμαςϊ, με 

σπεϋθσμη δΫλχρη ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ. 

Ζ ρσμξλικΫ ανάα ςχμ παοαδξθΪμςχμ καςΩ ςημ ςελεσςαάα 5εςάα Ϊογχμ – ρυεςικόμ με ςημ εμ λϊγχ 

ποξμΫθεια - θα ποΪπει μα εάμαι ςξσλΩυιρςξμ άρη με 1.000.000 €.  

Ξ Οάμακαπ θα ποΪπει μα Ϊυει ςημ ακϊλξσθη μξοτΫ: 

Οάμακαπ 2: ΙαςΩλξγξπ Ισοιϊςεοχμ Ρσματόμ Έογχμ ςξσ Σπξφητάξσ 

α/α ΟΔΚΑΖΡ ΘΚΞΡ & 

ΡΣΜΞΛΖ 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

ΞΣ ΈΠΓΞΣ 

ΔΘΑΠΙΔΘΑ 

ΞΣ 

ΈΠΓΞΣ 

ΟΠΞΨΟ/ΡΛΞΡ ΡΣΜΞΟΘΙΖ 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

ΡΣΜΔΘΡΤΞΠΑΡ 

ΡΞ ΔΠΓΞ 

% 

ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

ΡΞ ΔΠΓΞ 

ΡΞΘΥΔΘΞ 

ΔΙΛΖΠΘΩΡΖΡ 

1        

2       ` 

3        
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ϊπξσ «ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: πιρςξπξιηςικϊ Δημϊριαπ Αουήπ, ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ Δημϊριαπ 

Αουήπ, δήλχρη πελάςη-ιδιόςη, δήλχρη σπξφητίξσ Αμαδϊυξσ. 

 

4. Οοϊγοαμμα ΙαςαρκεσΫπ ςξσ Έογξσ - ΛεθξδξλξγικΫ ΟοξρΪγγιρη πξσ θα πεοιλαμβΩμει 

ςξσλΩυιρςξμ ςιπ βαρικΪπ εογαράεπ ςξσ Έογξσ ρε ρσρυεςιρμϊ με ςιπ βαρικΪπ ποξθερμάεπ 

πεοΩςχρηπ Ϋ ξπξιξσρδΫπξςε Ωλλξσπ ϊοξσπ πξσ καθξοάζξμςαι ρςη ΔιακΫοσνη. ΔπιπλΪξμ, θα 

ποΪπει μα γάμεςαι ρατΫπ αματξοΩ και ρςιπ ακξλξσθξϋμεμεπ - ποξςειμϊμεμεπ διαδικαράεπ 

σλξπξάηρηπ/ σπξρςΫοινηπ αμΩλξγχμ Ϊογχμ. 

 

5. Βεβαάχρη ςξσ Σπεσθϋμξσ ςξσ ελχμεάξσ ΔξψοΩμηπ ϊςι ξ Διαγχμιζϊμεμξπ επιρκΪτθηκε ςξμ ςϊπξ 

ςχμ εογαριόμ και Ϊλαβε γμόρη ςχμ ρσμθηκόμ εκςΪλερηπ ασςόμ. 

 

4.1.4 ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ 

 

Ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ξι ρσμμεςΪυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβΩλλξσμ, επά 

πξιμΫ απξκλειρμξϋ, μαζά με ςημ ποξρτξοΩ ςξσπ, ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ, η ξπξάα πληοξά 

ςξσπ κΩςχθι ϊοξσπ: 

ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ εκδξθεάρα απϊ μξμάμχπ λειςξσογξϋρα και αμαγμχοιρμΪμη ρςημ 

ΔλλΩδα οΩπεζα Ϋ ςξ ΡΛΔΔΔ, Ϋ απϊ οΩπεζα πξσ λειςξσογεά μϊμιμα ρςιπ υόοεπ - μΪλη ςηπ Δ.Δ., Ϋ 

ρςιπ υόοεπ ςηπ Δ.Ε.Δ.Ρ., Ϋ ρςα κοΩςη - μΪλη ςηπ Ρσμτχμάαπ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (G.P.A.), ςξσ 

Οαγκξρμάξσ Ξογαμιρμξϋ Δμπξοάξσ, ρσμξδεσϊμεμη, ρε πεοάπςχρη πξσ δεμ Ϊυει ρσμςαυθεά ρςημ 

ελλημικΫ γλόρρα, απϊ επάρημη μεςΩτοαρΫ ςηπ ρςημ ελλημικΫ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 454 ςξσ 

Ι.Οξλ.Δικ. και 53 ςξσ Ιόδικα πεοά Δικηγϊοχμ, πξρξϋ άρξσ με ςξ 5% επά ςηπ ρσμξλικΩ 

ποξωπξλξγιρθεάραπ δαπΩμηπ για ςημ ΞμΩδα Οοξψϊμςχμ για ςημ ξπξάα σπξβΩλλξσμ ποξρτξοΩ. 

 Οάμακαπ 3: Οξρϊ ΔγγσηςικΫπ ΔπιρςξλΫπ αμΩ ΞμΩδα  

α/α 

ΞμΩδα I «Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα 

Ασςϊμαςηπ ΙαςαγοατΫπ ΔιεουξμΪμχμ 

ΞυημΩςχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ» 

ΞμΩδα II «Δνξπλιρμϊπ» 

  10.110,87 €   2.574,80 €  

 

Δε γάμεςαι δεκςΫ ποξρτξοΩ ςηπ ξπξάαπ η ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ σπξλεάπεςαι και ρςξ 

ελΩυιρςξ απϊ ςξ χπ Ωμχ απαιςξϋμεμξ πξρξρςϊ 5%.  

Ρε πεοάπςχρη Έμχρηπ - Ρϋμποανηπ, η ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ ποΪπει μα καλϋπςει ςημ 

εσθϋμη ϊλχμ ςχμ κξιμξποαςςξϋμςχμ, ξι ξπξάξι θα αματΪοξμςαι ρςξ ρόμα ασςΫπ, αλληλεγγϋχπ. 

Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ πΩμχ απϊ μάα (1) εγγσηςικΫπ επιρςξλΫπ ρσμμεςξυΫπ 

σπΪο ϊλχμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ Έμχρη - Ρϋμποανη, με ρσμξλικϊ ϋφξπ ςξ ζηςξϋμεμξ. 

 

1. Ζ ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ ποΪπει απαοαάςηςα μα πεοιλαμβΩμει επά πξιμΫ 

απξκλειρμξϋ ςα κΩςχθι ρςξιυεάα: 

- ημ ημεοξμημάα Ϊκδξρηπ 
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- ξμ εκδϊςη 

- ημ Σπηοεράα ποξπ ςημ ξπξάα απεσθϋμεςαι: ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ 

- α ρςξιυεάα ςηπ ΔιακΫοσνηπ: ΔιακΫοσνη αο. 13/2014: «Αμξικςϊπ, ΔιεθμΫπ, Δημϊριξπ, 

Λειξδξςικϊπ Διαγχμιρμϊπ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2. ςξσ 

Ϊογξσ Border.In» 

- ξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ 

- ξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 

- ημ πλΫοη επχμσμάα και ςη διεϋθσμρη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ, σπΪο ςξσ ξπξάξσ εκδάδεςαι η 

εγγϋηρη. 

- ημ ημεοξμημάα λΫνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. Ζ εγγϋηρη ποΪπει μα ιρυϋει ςξσλΩυιρςξμ 

επά Ϊμα μΫμα μεςΩ ςη λΫνη ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοΩπ πξσ ζηςΩ η ΔιακΫοσνη. 

- ξσπ ϊοξσπ ϊςι: 

Θ. Ζ εγγϋηρη παοΪυεςαι αμΪκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςεάςαι ςηπ Ϊμρςαρηπ ςηπ 

διzζΫρεχπ. 

ΘΘ. ξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοεάςαι ρςη διΩθερη ςηπ Σπηοεράαπ πξσ διεμεογεά ςξ διαγχμιρμϊ και θα 

καςαβληθεά ξλικΩ Ϋ μεοικΩ μΪρα ρε ςοειπ (3) ημΪοεπ μεςΩ απϊ απλΫ Ϊγγοατη ειδξπξάηρη. 

ΘΘΘ. Ρε πεοάπςχρη καςΩπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςΩπςχρηπ σπϊκειςαι ρε πΩγιξ ςΪλξπ 

υαοςξρΫμξσ. 

ΘV. Ξ εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεά ρςημ παοΩςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ 

ϋρςεοα απϊ Ϊγγοατξ ςηπ αομϊδιαπ Σπηοεράαπ, πξσ θα σπξβληθεά ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημάα λΫνηπ 

ςηπ εγγϋηρηπ. 

Δτϊρξμ η εγγσηςικΫ δεμ πεοιλαμβΩμει ϊλξσπ ςξσπ αμχςΪοχ ϊοξσπ και ρςξιυεάα, επιρςοΪτεςαι χπ 

απαοΩδεκςη και ξ ποξρτΪοχμ δεμ μπξοεά μα ρσμμεςΪυει ρςξ διαγχμιρμϊ. 

Ζ ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ πξσ ατξοΩ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ ρςξμ ξπξάξ καςακσοόθηκε Ϋ 

αμαςΪθηκε η ποξμΫθεια, επιρςοΪτεςαι μεςΩ ςημ καςΩθερη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ εγγϋηρηπ καλΫπ 

εκςΪλερηπ και μΪρα ρε πΪμςε (5) ημΪοεπ απϊ ςημ σπξγοατΫ ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ξι εγγσΫρειπ ςχμ 

λξιπόμ Οοξμηθεσςόμ πξσ Ϊλαβαμ μΪοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ επιρςοΪτξμςαι μΪρα ρε πΪμςε (5) ημΪοεπ 

απϊ ςημ ημεοξμημάα ξοιρςικΫπ αμακξάμχρηπ ςηπ καςακϋοχρηπ Ϋ αμΩθερηπ. 

Ζ ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ επιρςοΪτεςαι ρςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ρςημ πεοάπςχρη απϊοοιφηπ 

ςηπ ποξρτξοΩπ και ετϊρξμ δεμ Ϊυει αρκηθεά Ϊμδικξ μΪρξ Ϋ Ϊυει εκπμεϋρει Ωποακςη η ποξθερμάα 

Ωρκηρηπ Ϊμδικόμ μΪρχμ Ϋ παοαάςηρηπ απϊ ασςΩ. 

Ζ ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΡσμμεςξυΫπ ςξσ ΔιαγχμιζξμΪμξσ πξσ θα αμακηοσυθεά ΟοξμηθεσςΫπ 

καςαπάπςει σπΪο ςξσ Δημξράξσ, ρε πεοάπςχρη πξσ ασςϊπ δεμ ποξρΪλθει μα σπξγοΩφει ςη Ρϋμβαρη 

μΪρα ρςξ ποξκαθξοιρμΪμξ απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ υοξμικϊ διΩρςημα για ςημ σπξγοατΫ.  

 

4.2  ΔικαιξλξγηςικΩ Ιαςακϋοχρηπ 
 

ΛεςΩ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, καςΩ ςη παοΩγοατξ 6 ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ, ξ 

ποξρτΪοχμ ρςξμ ξπξάξ ποϊκειςαι μα γάμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμάαπ εάκξρι (20) ημεοόμ απϊ 

ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ρυεςικΫπ Ϊγγοατηπ ειδξπξάηρηπ ρ’ ασςϊμ, με βεβαάχρη παοαλαβΫπ Ϋ ρϋμτχμα 

με ςξ Μ. 2672/1998 (Τ.Δ.Ι. Α’ 290/1998), ξτεάλει μα σπξβΩλλει, ρε ρτοαγιρμΪμξ τΩκελξ, ςα πιξ 

κΩςχ αμαλσςικΩ αματεοϊμεμα Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ, ςα ξπξάα απξρτοαγάζξμςαι και 

ελΪγυξμςαι απϊ ςημ «ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ», καςΩ ςημ 

ημεοξμημάα και όοα πξσ θα αματΪοεςαι ρςημ ποξαματεοθεάρα Ϊγγοατη ειδξπξάηρη, παοξσράα 

ασςξϋ και ϊρχμ ρσμμεςεάυαμ και Ϊγιμαμ δεκςξά ρςξ διαγχμιρμϊ Ϋ ςχμ ενξσριξδξςημΪμχμ 
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εκποξρόπχμ ςξσπ, ρςξσπ ξπξάξσπ επάρηπ αμακξιμόμεςαι εγγοΩτχπ η ποξαματεοθεάρα ημΪοα, όοα, 

υοϊμξπ και ςϊπξπ απξρτοΩγιρηπ ςξσ τακΪλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ ποξρτΪοξμςα με ςημ πλΪξμ 

ρσμτΪοξσρα απϊ ξικξμξμικΫ Ωπξφη ποξρτξοΩ. 

4.2.1. ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ 
 

Ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ξ ΟοξμηθεσςΫπ ρςξμ ξπξάξ Ϊγιμε η καςακϋοχρη 

σπξυοεξϋςαι μα καςαθΪρει ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςξ ϋφξπ 

ςηπ ξπξάαπ αμςιρςξιυεά ρε πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμξλικΫπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ, υχοάπ ςξ Τ.Ο.Α. Ζ 

εγγϋηρη καςαςάθεςαι ποξ Ϋ καςΩ ςημ σπξγοατΫ ςηπ Ρϋμβαρηπ.  

 

Ζ ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ πεοιλαμβΩμει ςα ακϊλξσθα: 

- ημ ημεοξμημάα Ϊκδξρηπ. 

- ξμ εκδϊςη. 

- ημ Σπηοεράα ποξπ ςημ ξπξάα απεσθϋμεςαι: ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – 

ΗοΩκηπ. 

- ξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ. 

- ξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 

- ημ πλΫοη επχμσμάα και ςη διεϋθσμρη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ σπΪο ςξσ ξπξάξσ εκδάδεςαι η 

εγγϋηρη. 

- ξμ αοιθμϊ ςηπ ρυεςικΫπ Ρϋμβαρηπ. 

- ημ ημεοξμημάα λΫνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ ποΪπει μα 

εάμαι μεγαλϋςεοξπ καςΩ ςοειπ (3) μΫμεπ απϊ ςξ υοϊμξ λΫνηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

- ξσπ ϊοξσπ ϊςι: 

 

Θ. Ζ εγγϋηρη παοΪυεςαι αμΪκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςεάςαι ςηπ Ϊμρςαρηπ ςηπ 

διζΫρεχπ. 

ΘΘ. ξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοεάςαι ρςη διΩθερη ςηπ Σπηοεράαπ πξσ διεμεογεά ςξ διαγχμιρμϊ και θα 

καςαβληθεά ξλικΩ Ϋ μεοικΩ μΪρα ρε ςοειπ (3) ημΪοεπ μεςΩ απϊ απλΫ Ϊγγοατη ειδξπξάηρη. 

ΘΘΘ. Ρε πεοάπςχρη καςΩπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςΩπςχρηπ σπϊκειςαι ρε πΩγιξ ςΪλξπ 

υαοςξρΫμξσ. 

ΘV. Ξ εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεά ρςημ παοΩςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ 

ϋρςεοα απϊ Ϊγγοατξ ςηπ αομϊδιαπ σπηοεράαπ, πξσ θα σπξβληθεά ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημάα λΫνηπ 

ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ζ ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ επιρςοΪτεςαι με εμςξλΫ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ 

ΑουΫπ ποξπ ςξ άδοσμα πξσ ςημ ενΪδχρε, μεςΩ ςημ ξοιρςικΫ πξρξςικΫ και πξιξςικΫ παοαλαβΫ ςχμ 

ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικΫπ, και ϋρςεοα απϊ ςημ εκκαθΩοιρη ςχμ ςσυόμ απαιςΫρεχμ απϊ ςξσπ δϋξ 

ρσμβαλλϊμεμξσπ.  

Ρςημ πεοάπςχρη Έμχρηπ ποξρόπχμ η ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ πεοιλαμβΩμει και ςξμ 

ϊοξ ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ Έμχρηπ. 

 

Ρε πεοάπςχρη πξσ η ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ δεμ πεοιΪυει ϊλα ςα αμαγκαάα ρςξιυεάα, 

πξσ αμαγοΩτξμςαι ρςξ Ωοθοξ 25 ςξσ Ι.Ο.Δ. 118/2007 και ςξσ σπξδεάγμαςξπ ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ, 

θα απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. 

 

ΔΩμ η καςακϋοχρη Ϋ η αμΩθερη γάμεςαι ρε αλλξδαπϊ ποξμηθεσςΫ η αμακξάμχρη απεσθϋμεςαι ρςξμ 

εκποϊρχπϊ ςξσ ρςημ ΔλλΩδα, εΩμ σπΩουει, ρε αμςάθεςη πεοάπςχρη απξρςΪλλεςαι ρυεςικΫ 

ςηλεξμξιξςσπάα ρςξμ αλλξδαπϊ ποξμηθεσςΫ. Ρςημ πεοάπςχρη πξσ η πληοχμΫ ρςξμ ποξμηθεσςΫ 

ποξβλΪπεςαι μα γάμει με Ωμξιγμα πάρςχρηπ, η εγγϋηρη καλΫπ εκςΪλερηπ μπξοεά μα καςαςεθεά ρςξμ 

αμςαπξκοιςΫ ςηπ οΩπεζαπ ςηπ ΔλλΩδξπ ρςξ ενχςεοικϊ, η δε εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ παοαμΪμει ρε 

ιρυϋ και απξδερμεϋεςαι μεςΩ ςημ καςΩθερη και απξδξυΫ ςηπ εγγϋηρηπ καλΫπ εκςΪλερηπ. 
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4.2.1 Ξι Έλλημεπ Οξλάςεπ: 
 

1. Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ Ϊκδξρηπ ςξσ ςελεσςαάξσ ςοιμΫμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη 

ςηπ χπ Ωμχ Ϊγγοατηπ ειδξπξάηρηπ Ϋ, ελλεάφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ εγγοΩτξσ καθόπ και 

κΩθε Ωλλξσ εγγοΩτξσ πξσ εκδάδεςαι απϊ ςημ αομϊδια δικαρςικΫ Ϋ διξικηςικΫ αουΫ ςηπ 

υόοαπ καςαγχγΫπ Ϋ ποξΪλεσρΫπ ςξσ, απϊ ςξ ξπξάξ ποξκϋπςει ϊςι : 

α) Δεμ Ϊυει εκδξθεά ρε βΩοξπ ςξσ αμεςΩκληςη καςαδικαρςικΫ απϊταρη πξσ ατξοΩ ρςα 

παοακΩςχ αδικΫμαςα : 

- ρσμμεςξυΫ ρε εγκλημαςικΫ ξογΩμχρη, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 2 παοΩγοατξπ 1 

ςηπ κξιμΫπ δοΩρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλάξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

- δχοξδξκάα, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι αμςάρςξιυα ρςξ Ωοθοξ 3 ςηπ ποΩνηπ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 

26ηπ Λαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ Ωοθοξ 3 παοΩγοατξπ 1 ςηπ κξιμΫπ 

δοΩρηπ 98/742/ΙΔΟΟΑ ςξσ Ρσμβξσλάξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2). 

- απΩςη, καςΩ ςημ Ϊμμξια ςξσ Ωοθοξσ 1 ςηπ Ρϋμβαρηπ ρυεςικΩ με ςημ ποξρςαράα ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ ΙξιμξςΫςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 48). 

- μξμιμξπξάηρη ερϊδχμ απϊ παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγάαπ 91/308/ EOK ςξσ Ρσμβξσλάξσ, ςηπ 10ηπ Θξσμάξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξάηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςΫμαςξπ για ςη μξμιμξπξάηρη ερϊδχμ απϊ 

παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Ξδηγάαπ η ξπξάα ςοξπξπξιΫθηκε 

απϊ ςημ Ξδηγάα 2001/97/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ, EE L 344 ςηπ 

28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξάα εμρχμαςόθηκε με ςξ Μ. 2331/1995 (Α΄ 173/1995 ) και 

ςοξπξπξιΫθηκε με ςξ Μ. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

- σπεναάοερη, απΩςη, εκβάαρη, πλαρςξγοατάα, φεσδξοκάα, δχοξδξκάα και δϊλια 

υοεχκξπάα, 

- αδικΫμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα, ρυεςικΩ με ςημ Ωρκηρη ςηπ επαγγελμαςικΫπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  

β) Δεμ ςελεά σπϊ πςόυεσρη, εκκαθΩοιρη, παϋρη εογαριόμ, αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη Ϋ 

πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ, αμαρςξλΫ εογαριόμ Ϋ ςελεά ρε αμΩλξγη καςΩρςαρη πξσ 

ποξβλΪπεςαι απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ. 

γ) Δεμ Ϊυει κιμηθεά ρε βΩοξπ ςξσ διαδικαράα κΫοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθΩοιρηπ, 

αμαγκαρςικΫπ διαυεάοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ Ϋ ξπξιαδΫπξςε Ωλλη παοϊμξια 

διαδικαράα ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ. 

δ) Δεμ Ϊυει καςαδικαρθεά βΩρει δικαρςικΫπ απϊταρηπ πξσ Ϊυει ιρυϋ δεδικαρμΪμξσ, ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εκδϊθηκε η απϊταρη, και η ξπξάα διαπιρςόμει αδάκημα 

ρυεςικϊ με ςημ επαγγελμαςικΫ διαγχγΫ ςξσ.  

 

 

2. Οιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια καςΩ πεοάπςχρη αουΫ ϊςι καςΩ ςημ ημεοξμημάα 

ςηπ χπ Ωμχ ειδξπξάηρηπ: 

 Δάμαι αρταλιρςικΩ εμΫμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοΪπ 

κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ ςϊρξ ςχμ ιδάχμ ςχμ εογξδξςόμ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ 

εμδευξμΪμχπ απαρυξλξϋμ  (κϋοιαπ και επικξσοικΫπ), και, 

 Δάμαι τξοξλξγικΩ εμΫμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικΪπ ςξσπ σπξυοεόρειπ. 

 

3. Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικεάξσ Δπιμεληςηοάξσ, με ςξ ξπξάξ θα πιρςξπξιεάςαι ατεμϊπ η εγγοατΫ 

ςξσπ ρ’ ασςϊ και ςξ ειδικϊ επΩγγελμΩ ςξσπ, καςΩ ςημ ημΪοα διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, 

και ατεςΪοξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα παοαμΪμξσμ εγγεγοαμμΪμξι μΪυοι ςηπ επάδξρηπ ςηπ 

χπ Ωμχ Ϊγγοατηπ ειδξπξάηρηπ. 
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Ρε πεοάπςχρη εγκαςΩρςαρΫπ ςξσπ ρςημ αλλξδαπΫ, ςα δικαιξλξγηςικΩ ςχμ παοαπΩμχ 

πεοιπςόρεχμ (2) και (3) εκδάδξμςαι με βΩρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθεράα ςηπ υόοαπ πξσ εάμαι 

εγκαςερςημΪμξι, απϊ ςημ ξπξάα και εκδάδεςαι ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ.  

 

4.2.2 Ξι αλλξδαπξά πξλάςεπ: 
 

1. Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ Ϊκδξρηπ ςξσ ςελεσςαάξσ ςοιμΫμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη 

ςηπ χπ Ωμχ Ϊγγοατηπ ειδξπξάηρηπ Ϋ, ελλεάφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ εγγοΩτξσ καθόπ και 

κΩθε Ωλλξσ εγγοΩτξσ πξσ εκδάδεςαι απϊ ςημ αομϊδια δικαρςικΫ Ϋ διξικηςικΫ αουΫ ςηπ 

υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ, απϊ ςξ ξπξάξ ποξκϋπςει ϊςι : 

α) Δεμ Ϊυει εκδξθεά ρε βΩοξπ ςξσ αμεςΩκληςη καςαδικαρςικΫ απϊταρη πξσ ατξοΩ ρςα 

παοακΩςχ αδικΫμαςα: 

- ρσμμεςξυΫ ρε εγκλημαςικΫ ξογΩμχρη, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 2 παοΩγοατξπ 1 

ςηπ κξιμΫπ δοΩρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλάξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

- δχοξδξκάα, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι αμςάρςξιυα ρςξ Ωοθοξ 3 ςηπ ποΩνηπ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 

26ηπ Λαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ Ωοθοξ 3 παοΩγοατξπ 1 ςηπ κξιμΫπ 

δοΩρηπ 98/742/ΙΔΟΟΑ ςξσ Ρσμβξσλάξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2). 

- απΩςη, καςΩ ςημ Ϊμμξια ςξσ Ωοθοξσ 1 ςηπ Ρϋμβαρηπ ρυεςικΩ με ςημ ποξρςαράα ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ ΙξιμξςΫςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 48). 

- μξμιμξπξάηρη ερϊδχμ απϊ παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγάαπ 91/308/ EOK ςξσ Ρσμβξσλάξσ, ςηπ 10ηπ Θξσμάξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξάηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςΫμαςξπ για ςη μξμιμξπξάηρη ερϊδχμ απϊ 

παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Ξδηγάαπ η ξπξάα ςοξπξπξιΫθηκε 

απϊ ςημ Ξδηγάα 2001/97/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ, EE L 344 ςηπ 

28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξάα εμρχμαςόθηκε με ςξ Μ. 2331/1995 (Α΄ 173/1995) και 

ςοξπξπξιΫθηκε με ςξ Μ. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

- σπεναάοερη, απΩςη, εκβάαρη, πλαρςξγοατάα, φεσδξοκάα, δχοξδξκάα και δϊλια 

υοεχκξπάα, 

- αδικΫμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα, ρυεςικΩ με ςημ Ωρκηρη ςηπ επαγγελμαςικΫπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  

β) Δεμ ςελεά σπϊ πςόυεσρη, εκκαθΩοιρη, παϋρη εογαριόμ, αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη Ϋ 

πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ, αμαρςξλΫ εογαριόμ Ϋ ςελεά ρε αμΩλξγη καςΩρςαρη πξσ 

ποξβλΪπεςαι απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ. 

γ) Δεμ Ϊυει κιμηθεά ρε βΩοξπ ςξσ διαδικαράα κΫοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθΩοιρηπ, 

αμαγκαρςικΫπ διαυεάοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ Ϋ ξπξιαδΫπξςε Ωλλη παοϊμξια 

διαδικαράα ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ. 

δ) Δεμ Ϊυει καςαδικαρθεά βΩρει δικαρςικΫπ απϊταρηπ πξσ Ϊυει ιρυϋ δεδικαρμΪμξσ, ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εκδϊθηκε η απϊταρη, και η ξπξάα διαπιρςόμει αδάκημα 

ρυεςικϊ με ςημ επαγγελμαςικΫ διαγχγΫ ςξσ. 

 

2. Οιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ αουΫπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξάξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι Ϋςαμ εγγεγοαμμΪμξι ρςα μηςοόα ςξσ ξικεάξσ Δπιμεληςηοάξσ Ϋ ρε ιρξδϋμαμεπ 

επαγγελμαςικΪπ ξογαμόρειπ, καςΩ ςημ ημΪοα διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και 

ενακξλξσθξϋμ μα παοαμΪμξσμ εγγεγοαμμΪμξι μΪυοι ςημ επάδξρη ςηπ χπ Ωμχ Ϊγγοατηπ 

ειδξπξάηρηπ. 

 

3. Οιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουΫ ςξσ ξικεάξσ κοΩςξσπ μΪλξσπ ϊςι : 

 Δάμαι αρταλιρςικΩ εμΫμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοΪπ 
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κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ ςϊρξ ςχμ ιδάχμ ςχμ εογξδξςόμ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ 

εμδευξμΪμχπ απαρυξλξϋμ  (κϋοιαπ και επικξσοικΫπ), ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςϊρξ ςηπ 

υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ, ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ δικαάξσ, και, 

 Δάμαι τξοξλξγικΩ εμΫμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικΪπ ςξσπ σπξυοεόρειπ, ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςΩνειπ ςϊρξ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσ, ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ δικαάξσ. 

 

4.2.3 α μξμικΩ ποϊρχπα αλλξδαπΩ Ϋ ημεδαπΩ: 
 

1. α παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικΩ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςχμ εδατάχμ 4.2.1 και 4.2.2 ςξσ παοϊμςξπ 

Ωοθοξσ, αμςάρςξιυα.  

 

2. Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικΫπ Ϋ διξικηςικΫπ αουΫπ Ϊκδξρηπ ςξσ ςελεσςαάξσ ςοιμΫμξσ, 

ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ χπ Ωμχ Ϊγγοατηπ ειδξπξάηρηπ, απϊ ςξ ξπξάξ μα ποξκϋπςει 

ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ κξιμΫ εκκαθΩοιρη ςξσ Μ. 2190/1920 (Τ.Δ.Ι. Α’ 37/1920), ϊπχπ εκΩρςξςε 

ιρυϋει, Ϋ Ωλλεπ αμΩλξγεπ καςαρςΩρειπ (μϊμξ για αλλξδαπΩ μξμικΩ ποϊρχπα) και, επάρηπ, ϊςι 

δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαράα Ϊκδξρηπ απϊταρηπ κξιμΫπ Ϋ ειδικΫπ εκκαθΩοιρηπ ςχμ αμχςΪοχ 

μξμξθεςημΩςχμ Ϋ σπϊ Ωλλεπ αμΩλξγεπ καςαρςΩρειπ (μϊμξ για αλλξδαπΩ μξμικΩ ποϊρχπα). 

 

3. Διδικϊςεοα, ςα αμχςΪοχ μξμικΩ ποϊρχπα ποΪπει μα ποξρκξμάζξσμ για ςξσπ διαυειοιρςΪπ, 

ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ εςαιοειόμ πεοιξοιρμΪμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ςχμ ποξρχπικόμ 

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

εςαιοεάεπ (Α.Δ.), απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ Ϋ Ωλλξ ιρξδϋμαμξ Ϊγγοατξ αομϊδιαπ 

διξικηςικΫπ Ϋ δικαρςικΫπ αουΫπ ςηπ υόοαπ εγκαςΩρςαρηπ, απϊ ςξ ξπξάξ μα ποξκϋπςει ϊςι ςα 

αμχςΪοχ ποϊρχπα δεμ Ϊυξσμ καςαδικαρςεά με αμεςΩκληςη δικαρςικΫ απϊταρη, για κΩπξιξ 

απϊ ςα αδικΫμαςα ςξσ εδ. 1 ςχμ παο. 4.2.1. & 4.2.2. 

 

4. Δπά ημεδαπόμ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ ςα ποξαματεοϊμεμα πιρςξπξιηςικΩ ςηπ εκκαθΩοιρηπ, 

εκδάδξμςαι ϊρξμ ατξοΩ ρςημ κξιμΫ εκκαθΩοιρη απϊ ςημ αομϊδια Σπηοεράα ςηπ ΜξμαουιακΫπ 

Ασςξδιξάκηρηπ, ρςξ μηςοόξ Αμχμϋμχμ Δςαιοειόμ ςηπ ξπξάαπ εάμαι εγγεγοαμμΪμη η 

ρσμμεςΪυξσρα ρςξ διαγχμιρμϊ A.E., ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςχμ Ωοθοχμ 7α.1.ια ́ και 

7β.12 ςξσ Μ. 1892/1990 (A’ 101/1990). 

 

4.2.5 Ξι ρσμεςαιοιρμξά αλλξδαπξά Ϋ ημεδαπξά 
 

1. α παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικΩ 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. Βεβαάχρη αομϊδιαπ αουΫπ ϊςι ξ Ρσμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεά μϊμιμα. 

 

4.2.6 Ξι Δμόρειπ /Ιξιμξποανάεπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ πξσ σπξβΩλλξσμ κξιμΫ ποξρτξοΩ  
 

1. α παοαπΩμχ καςΩ πεοάπςχρη δικαιξλξγηςικΩ, για κΩθε ΑμΩδξυξ πξσ ρσμμεςΪυει ρςημ 

Έμχρη / κξιμξποανάα. 

 

2. Θδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ ρςξ ξπξάξ θα αματΪοεςαι η απξδξυΫ ςηπ ρϋρςαρηπ και ρσμμεςξυΫπ 

ρςημ Έμχρη – Ρϋμποανη, ξ ςσυϊμ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςΫπ και ξ αμαπληοχςΫπ ςξσ. Λε ςξ 

άδιξ Ϊγγοατξ θα δηλόμεςαι ϊςι ρε κΩθε πεοάπςχρη ςα μΪλη ςηπ Έμχρηπ – Ρϋμποανηπ θα εάμαι 
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αλληλεγγϋχπ και ειπ ξλϊκληοχμ σπεϋθσμα Ϊμαμςι ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ για ςημ εκςΪλερη 

ςξσ αμςικειμΪμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ.  

 

Ρε πεοάπςχρη πξσ, εναιςάαπ αμικαμϊςηςαπ για ξπξιξδΫπξςε λϊγξ Ϋ αμχςΪοαπ βάαπ, µΪλξπ ςηπ Έμχρηπ 

δεμ μπξοεά μα αμςαπξκοιθεά ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ Έμχρηπ καςΩ ςξμ υοϊμξ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, ςα σπϊλξιπα µΪλη ρσμευάζξσμ μα Ϊυξσμ ςημ εσθϋμη ξλϊκληοηπ ςηπ κξιμΫπ ποξρτξοΩπ 

µε ςημ άδια ςιµΫ.  

 

ΔΩμ η παοαπΩμχ αμικαμϊςηςα ποξκϋφει καςΩ ςξ υοϊμξ εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςα σπϊλξιπα µΪλη 

ρσμευάζξσμ μα Ϊυξσμ ςημ εσθϋμη ςηπ ξλξκλΫοχρηπ ασςΫπ µε ςημ άδια ςιµΫ και ςξσπ άδιξσπ ϊοξσπ. 

 

α σπϊλξιπα µΪλη ςηπ Έμχρηπ και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ μπξοξϋμ μα ποξςεάμξσμ αμςικαςΩρςαρη. 

 

4.3 ΔναιοΪρειπ 
 

Αμ ρε κΩπξια υόοα δεμ εκδάδξμςαι ςα παοαπΩμχ πιρςξπξιηςικΩ Ϋ Ϊγγοατα, Ϋ δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ 

ςιπ παοαπΩμχ πεοιπςόρειπ, ποΪπει επά πξιμΫ απξκλειρμξϋ μα αμςικαςαρςαθξϋμ απϊ Ϊμξοκη 

βεβαάχρη ςξσ εμδιατεοξμΪμξσ, ποξπ σπξβξλΫ ςξσ δικαιξλξγηςικξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςξσ 

Ωοθοξσ 6 Ο.Δ. 118/07.  ΔΩμ ρςη υόοα ασςΫ δεμ ποξβλΪπεςαι ξϋςε Ϊμξοκη βεβαάχρη δϋμαςαι μα 

αμςικαςαρςαθεά με σπεϋθσμη δΫλχρη η ξπξάα γάμεςαι εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικΫπ Ϋ διξικηςικΫπ 

αουΫπ Ϋ ρσμβξλαιξγοΩτξσ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξάα εάμαι εγκαςερςημΪμξπ ξ ΟοξμηθεσςΫπ. Όπξσ 

απαιςεάςαι Σπεϋθσμη ΔΫλχρη, μξεάςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη ΔΫλχρη ρϋμτχμα με ςξμ Μ. 

1599/86 ςξσ μξμάμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ Ϋ Σπεϋθσμη ΔΫλχρη ςξσ τσρικξϋ 

ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κεάμεμξ αμΩλξγηπ απξδεικςικΫπ ανάαπ ςξ ξπξάξ θα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ επάρημη μεςΩτοαρη ςξσ ρςα ΔλλημικΩ καςΩ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 454 ςξσ 

Ι.Οξλ.Δικ και ςξσ Ιόδικα πεοά Δικηγϊοχμ.  

 

Ρςημ καςΩ ςα Ωμχ Ϊμξοκη βεβαάχρη Ϋ σπεϋθσμη δΫλχρη θα δηλόμεςαι ϊςι ρςη ρσγκεκοιμΪμη υόοα 

δεμ εκδάδξμςαι ςα ρσγκεκοιμΪμα Ϊγγοατα και ϊςι δε ρσμςοΪυξσμ ρςξ ρσγκεκοιμΪμξ ποϊρχπξ ξι 

αμχςΪοχ μξμικΪπ καςαρςΩρειπ, εμό θα σπξβΩλλξμςαι σπξυοεχςικΩ εμςϊπ ςξσ «ΤακΪλξσ 

Δικαιξλξγηςικόμ Ιαςακϋοχρηπ». 

 

 

5. ΟΠΞΡΤΞΠΔΡ 
 

5.1 Οοξθερμάα ΣπξβξλΫπ  
 

5.1.1   Ξι ποξρτξοΪπ μπξοεά μα απξρςΪλλξμςαι ρςημ Σπηοεράα μαπ (ρςη Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ 

- μΫμα Οοξμηθειόμ και Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ, Ιαθ. Πχρράδη 11, Ι 54008 Ηερραλξμάκη) με 

ξπξιξδΫπξςε ςοϊπξ και μα παοαλαμβΩμξμςαι με απϊδεινη, με ςημ απαοαάςηςη, ϊμχπ, 

ποξωπϊθερη ϊςι ασςΪπ θα πεοιΪουξμςαι, μΪυοι και ςημ ημεοξμημάα διεμΪογειαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ, δηλαδΫ μΪυοι και ςημ 17-09-2014, ημΪοα εςΩοςη και όοα 10:00 π.μ. 

 

5.1.2 ΑπξδεκςΪπ εάμαι ξι ποξρτξοΪπ πξσ Ϊυξσμ τθΩρει Ϊγκαιοα ρςημ ποξαματεοθεάρα Σπηοεράα 

μΪυοι ςημ ημεοξμημάα και όοα λΫνηπ σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ζ 

ημεοξμημάα ασςΫ απξδεικμϋεςαι μϊμξ απϊ ςξ Οοχςϊκξλλξ ςξσ μΫμαςξπ ΓοαμμαςειακΫπ 

ΣπξρςΫοινηπ & ΟαοξυΫπ Οληοξτξοιόμ, ςηπ Διεϋθσμρηπ Διξάκηρηπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ 

Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ. 
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5.1.3 ΟοξρτξοΪπ πξσ θα καςαςεθξϋμ μεςΩ ςημ παοαπΩμχ ημεοξμημάα και όοα, θεχοξϋμςαι 

εκποϊθερμεπ, δεμ ανιξλξγξϋμςαι, απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ και επιρςοΪτξμςαι. Ζ 

ημεοξμημάα ρτοαγάδαπ ςξσ ςαυσδοξμεάξσ δε λαμβΩμεςαι σπϊφη. Δπιρημαάμεςαι ϊςι δε 

θα παοαλητθξϋμ τΩκελξι Ϋ Ωλλα Ϊγγοατα απϊ ξπξιξδΫπξςε ςαυσδοξμικϊ καςΩρςημα, 

ακϊμα και αμ η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ Ϊυει ειδξπξιηθεά εγκαάοχπ. 

 
5.1.4 ΛεςΩ ςημ καςΩθερη ςηπ ποξρτξοΩπ δε γάμεςαι απξδεκςΫ, αλλΩ απξοοάπςεςαι χπ 

απαοΩδεκςη κΩθε σπξβξλΫ ρσμπληοχμαςικόμ Ϋ διεσκοιμιρςικόμ ρςξιυεάχμ, εκςϊπ εκεάμχμ 

πξσ ςσυϊμ θα ζηςηθξϋμ απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ 

Οοξρτξοόμ. Ζ ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ & Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ δϋμαςαι, 

χρςϊρξ, μα καλΪρει ςξσπ σπξφητάξσπ μα διεσκοιμάρξσμ ςα σπξβληθΪμςα Ϊγγοατα και 

πιρςξπξιηςικΩ. Δπιρημαάμεςαι ϊςι η διεσκοάμιρη επιςοΪπεςαι μϊμξ για ςα μξμάμχπ 

σπξβληθΪμςα ρςξιυεάα, ατξϋ δεμ επιςοΪπεςαι η εκ ςχμ σρςΪοχμ ποξρκϊμιρη 

δικαιξλξγηςικόμ. 

 
5.1.5 Ζ Σπηοεράα πξσ διενΩγει ςξ Διαγχμιρμϊ δε τΪοει εσθϋμη για ςσυϊμ ελλεάφειπ ςξσ 

πεοιευξμΪμξσ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρςΪλλξμςαι ςαυσδοξμικΩ, ξϋςε για καθσρςεοΫρειπ 

ρςημ ΩτινΫ ςξσπ. 

 
5.1.6 ΔμαλλακςικΪπ ποξρτξοΪπ Ϋ αμςιποξρτξοΪπ δε γάμξμςαι δεκςΪπ.  

 
5.1.7 ΙαςΩ ςημ απξρτοΩγιρη ςχμ ποξρτξοόμ, επιςοΪπεςαι μα παοάρςαμςαι ϊλξι ϊρξι Ϊυξσμ 

σπξβΩλει ποξρτξοΩ, ασςξποξρόπχπ Ϋ δια ςξσ μξμάμξσ εκποξρόπξσ ςξσπ Ϋ με μϊμιμα 

ενξσριξδξςημΪμξ ποϊρχπξ.  

 

5.2 Ρϋμςανη Οοξρτξοόμ 
 

5.2.1 Ξι ποξρτξοΪπ σπξβΩλλξμςαι ρςημ ΔλλημικΫ Γλόρρα Ϋ ρε ξπξιαδΫπξςε Ωλλη γλόρρα ςηπ 

ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ ρσμξδεσϊμεμεπ απϊ επάρημη μεςΩτοαρη ρςημ ΔλλημικΫ Γλόρρα. Ρε 

πεοάπςχρη διατχμάαπ σπεοιρυϋει η επάρημη μεςΩτοαρη ρςημ ΔλλημικΫ Γλόρρα. 

ΟιρςξπξιηςικΩ αλλξδαπόμ αουόμ (π.υ. πιρςξπξιηςικΩ ISO) γάμξμςαι δεκςΩ, ετϊρξμ 

ρσμξδεϋξμςαι απϊ επάρημη μεςΩτοαρη ρςημ ΔλλημικΫ Γλόρρα. Όλα ςα Ϊγγοατα ςχμ 

ποξρτξοόμ (εκςϊπ απϊ ςα τσλλΩδια / prospectus ςχμ ποξψϊμςχμ) θα ποΪπει μα Ϊυξσμ 

ρσμςαυθεά Ϋ μα Ϊυξσμ επάρημα μεςατοαρθεά ρςημ ΔλλημικΫ Γλόρρα επά πξιμΫ απξκλειρμξϋ.  

 

5.2.2 Ξι ποξρτξοΪπ ποΪπει μα εάμαι δακςσλξγοατημΪμεπ, αοιθμημΪμεπ αμΩ ρελάδα (η αοάθμηρη 

μπξοεά μα εάμαι διατξοεςικΫ για κΩθε σπξτΩκελξ) και δεμ ποΪπει μα τΪοξσμ παοΩςσπεπ 

διξοθόρειπ (ρβηράμαςα, διαγοατΪπ, ποξρθΫκεπ, κλπ.). Αμ σπΩουξσμ διξοθόρειπ, 

ποξρθΫκεπ κ.λπ. θα ποΪπει μα εάμαι με ςα άδια ρςξιυεάα εκςσπχςικΫπ μηυαμΫπ και 

μξμξγοαμμΪμεπ απϊ ςξ διαγχμιζϊμεμξ, η δε αομϊδια ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ 

και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, καςΩ ςξμ Ϊλεγυξ θα μξμξγοΩφει ςιπ διξοθόρειπ, κλπ. και 

γεμικΩ θα επιβεβαιόμει ϊςι Ϊγιμαμ ποιμ απϊ ςημ απξρτοΩγιρη ςηπ ποξρτξοΩπ.  

 

5.3 Θρυϋπ Οοξρτξοόμ 
 

 

5.3.1 Ξι ποξρτξοΪπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ για εκαςϊμ 

εάκξρι (120) ημεοξλξγιακΪπ ημΪοεπ απϊ ςημ επξμΪμη ςηπ καςαληκςικΫπ ημεοξμημάαπ 

σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ. ΟοξρτξοΪπ πξσ αματΪοξσμ υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςχμ εκαςϊ 
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εάκξρι (120) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ.  

 

5.3.2 ΔΩμ ποξκϋφει θΪμα παοΩςαρηπ ςηπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ απεσθϋμει 

Ϊγγοατξ εοόςημα ποξπ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ δΪκα (10) εογΩριμεπ ημΪοεπ ποιμ ςη λΫνη 

ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ, αμ απξδΪυξμςαι ςημ παοΩςαρη για ρσγκεκοιμΪμξ υοξμικϊ 

διΩρςημα. Ξι διαγχμιζϊμεμξι ξτεάλξσμ μα απαμςΫρξσμ μΪρα ρε πΪμςε (5) εογΩριμεπ ημΪοεπ. 

 

5.3.3 Ζ αμακξάμχρη επιλξγΫπ ΟοξμηθεσςΫ μπξοεά μα γάμει και μεςΩ ςη λΫνη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοΩπ, δερμεϋει ϊμχπ ςξ διαγχμιζϊμεμξ μϊμξ ετϊρξμ ασςϊπ ςξ απξδευθεά. Ρε 

πεοάπςχρη Ωομηρηπ ςξσ επιλευθΪμςξπ, η αμΩθερη γάμεςαι ρςξ δεϋςεοξ καςΩ ρειοΩ επιλξγΫπ 

με ςημ αμΪρχπ καλϋςεοη ςιμΫ / ποξρτξοΩ.  

 

5.4 Οοξωπξλξγιρμϊπ – ΑμξιβΫ ςχμ Οοξμηθεσςόμ 
 

5.4.1 Ζ ρσμξλικΫ ποξωπξλξγιρθεάρα δαπΩμη πξσ αμςιρςξιυεά ρςα αμςικεάμεμξ ςξσ παοϊμςξπ 

διαγχμιρμξϋ, αμΪουεςαι κας αμόςαςξ ϊοιξ ρςξ πξρϊ ςχμ διακξράχμ πεμΫμςα ςοιόμ 

υιλιΩδχμ επςακϊρια δΪκα ςοιόμ εσοό και ςοιΩμςα πΪμςε λεπςόμ (€ 253.713,35) 

ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α. (€ 206.271,02 υχοάπ Τ.Ο.Α.). 

 

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

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

αμςάρςξιυξ πάμακα 1 ςξσ ΛΪοξσπ Β’. 

 

5.4.3 ξ υοξμικϊ διΩρςημα παοξυΫπ σπηοεριόμ ατξοΩ ςξ διΩρςημα απϊ ςημ ημεοξμημάα 

σπξγοατΫπ ςηπ Ρϋμβαρηπ με ςξμ ΑμΩδξυξ μΪυοι ςη λΫνη ςξσ Έογξσ (15.12.2014).  

 
5.4.4 Ζ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ µπξοεά μα διακϊφει ςη ρσματθεάρα 

ρϋµβαρη, ποιμ απϊ ςη λΫνη ςηπ , υχοάπ μα απαιςεάςαι η καςαβξλΫ απξζημάχρηπ ρςξμ 

ΟοξμηθεσςΫ, ετϊρξμ ποξκσ ́πςξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ η ́ εάμ εναρταλι ́ρει ςιπ 

ποξσ ̈πξθε ́ρειπ κα ́λσφηπ ςχμ αμαγκχ ́μ ςηπ (απξ ́ απξθΪμαςα α ́λλξσ δημξ ́ριξσ τξοε ́α Ϋ 

δχοεΪπ). Οοξπ ςξσ ́ςξ θα ειδξπξιη ́ρει ςξμ αμα ́δξυξ δεκαπε ́μςε (15) ημε ́οεπ μχοι ́ςεοα.  

 

 

5.5 οϊπξπ ΣπξβξλΫπ Οοξρτξοόμ 
 

5.5.1 Ξι ποξρτξοΪπ ποΪπει μα σπξβληθξϋμ ρε δϋξ (2) αμςάςσπα (1 ποχςϊςσπξ και 1 αμςάγοατξ) 

πξσ θα ςεθξϋμ μΪρα ρςξμ άδιξ ρτοαγιρμΪμξ τΩκελξ ποξρτξοΩπ. Ρε Ϊμα απϊ ςα δϋξ ασςΩ 

αμςάςσπα και ρε κΩθε ρελάδα ασςξϋ, θα γοΩτεςαι η λΪνη «ΟΠΩΞΣΟΞ», και ασςϊ θα εάμαι 

ςξ επικοαςΪρςεοξ ςχμ Ωλλχμ αμςιςϋπχμ ρε πεοάπςχρη διατξοΩπ μεςανϋ ςξσπ. ΙΩθε ρελάδα 

ςξσ ΟΠΩΞΣΟΞΣ θα ποΪπει μα εάμαι μξμξγοαμμΪμη.  

 

5.5.2 Ξι τΩκελξι με ςα αμςάςσπα ςχμ ποξρτξοόμ ποΪπει απαοαάςηςα μα τΪοξσμ ςημ επχμσμάα 

και ςη διεϋθσμρη, ςηλΪτχμξ και αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπάαπ (ταν) ςξσ διαγχμιζξμΪμξσ, καθόπ 

επάρηπ και ςιπ εμδεάνειπ:  

 

ΟοξρτξοΩ 

ΔιακΫοσνη Αο. 13/2014 

 

«Αμξικςϊπ, ΔιεθμΫπ, Δημϊριξπ Λειξδξςικϊπ Διαγχμιρμϊπ για  
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ςημ ποξμΫθεια ενξπλιρμξϋ ρςξ πλαάριξ σλξπξάηρηπ 

 ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 «Βελςίχρη ςχμ Τπξδξμόμ ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ Δξψοάμηπ» 

ςξσ Ϊογξσ 

«Development of Border Infrastructure between Greece 

and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» 

πξσ Ϊυει εμςαυθεά και ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ 

Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 

«ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 
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Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ - μΫμα Οοξμηθειόμ και Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ 

 

Ζμεοξμημάα Διαγχμιρμξϋ: 17 Ρεπςεμβοάξσ 2014 

Ρςξιυεάα απξρςξλΪα (ποξρτΪοξμςξπ) : …………… 

Δπχμσμάα …………………. 

Διεϋθσμρη ……………………. 

Αοιθμϊπ ςηλετόμξσ ……………. 

Αοιθμϊπ ςηλεξμξιξςσπάαπ (ταν) …………….. 

Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμεάξ ………………………… 

 

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

 

Δεμ ποΪπει μα υοηριμξπξιηθξϋμ ασςξκϊλληςξι τΩκελξι, πξσ εάμαι δσμαςϊμ μα 

απξρτοαγιρςξϋμ και μα επιρτοαγιρςξϋμ, υχοάπ μα ατΫρξσμ άυμη. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξι τΩκελξι 

μα εάμαι ρτοαγιρμΪμξι με κξλληςικΫ ςαιμάα. 

 

5.5.3 Ξ κσοάχπ τΩκελξπ κΩθε ποξρτξοΩπ πεοιλαμβΩμει και εμπεοιΪυει ςξσπ ακϊλξσθξσπ ςοειπ 

(3) επά μΪοξσπ ΣπϊτακΪλξσπ, αμενΩοςηςξσπ, κλειρςξϋπ και ρτοαγιρμΪμξσπ με ςη 

ρτοαγάδα ςξσ σπξφητάξσ και κξλληςικΫ ςαιμάα, χπ ενΫπ: 

 

 ΣπξτΩκελξπ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» πξσ πεοιΪυει ςα ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ, 

ϊπχπ ασςΩ πεοιγοΩτξμςαι αμαλσςικΩ ρςημ παοΩγοατξ 4 ςξσ ΛΪοξσπ Β’ ςηπ παοξϋραπ 

ΔιακΫοσνηπ, ρςξμ ξπξάξ εμπεοιΪυξμςαι δσξ επιμΪοξσπ ΣπξτΩκελξι: Ϊμαπ (1) πξσ τΪοει 

ςημ Ϊμδεινη «ΟΠΩΞΣΟΞ» και Ϊμαπ (1) πξσ τΪοει ςημ Ϊμδεινη  «ΑΜΘΓΠΑΤΞ». 

Διεσκοιμάζεςαι ϊςι ξι εμ λϊγχ δϋξ (2) ΣπξτΩκελξι πεοιλαμβΩμξμςαι ρςξμ σπξτΩκελξ 

«ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ».  

 ΣπξτΩκελξπ «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» πξσ πεοιΪυει ςημ ςευμικΫ ποξρτξοΩ 

σπξγεγοαμμΪμη απϊ ςξ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ρςξμ ξπξάξ εμπεοιΪυξμςαι δσξ επιμΪοξσπ 

ΣπξτΩκελξι: Ϊμαπ (1) πξσ τΪοει ςημ Ϊμδεινη «ΟΠΩΞΣΟΞ» και Ϊμαπ (1) πξσ τΪοει 

ςημ Ϊμδεινη  «ΑΜΘΓΠΑΤΞ». Διεσκοιμάζεςαι ϊςι ξι εμ λϊγχ δϋξ (2) ΣπξτΩκελξι 

πεοιλαμβΩμξμςαι ρςξμ σπξτΩκελξ «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ». ΣπξτΩκελξπ 

«ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» πξσ πεοιΪυει ςημ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ και ρςξμ ξπξάξ 

εμπεοιΪυξμςαι δσξ επιμΪοξσπ ΣπξτΩκελξι: Ϊμαπ (1) πξσ τΪοει ςημ Ϊμδεινη 

«ΟΠΩΞΣΟΞ» και Ϊμαπ (1) πξσ τΪοει ςημ Ϊμδεινη «ΑΜΘΓΠΑΤΞ». α πεοιευϊμεμα ςηπ 

ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ πεοιγοΩτξμςαι αμαλσςικΩ ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α’ ςηπ παοξϋραπ 

ΔιακΫοσνηπ.  

 
 

5.5.4 Για εσυεοΪρςεοη αμαζΫςηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυΫπ, η ποξρτξοΩ θα ποΪπει μα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ εσοεςΫοιξ, ρςξ ξπξάξ θα αμαγοΩτεςαι ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ κΩθε 
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εγγοΩτξσ, με ςημ αμςάρςξιυη αοάθμηρη πξσ τΪοει καςΩ ςα αμχςΪοχ (π.υ. εγγσηςικΫ 

επιρςξλΫ ρσμμεςξυΫπ: τϋλλα 1-3, σπεϋθσμη δΫλχρη: τϋλλα 4-5, κ.ξ.κ.).  

 

5.5.5 Ξ ΣπξτΩκελξπ πξσ πεοιΪυει ςημ ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ εάμαι απαοαάςηςα και επά πξιμΫ 

απξκλειρμξϋ ρτοαγιρμΪμξπ, δηλαδΫ κλειρμΪμξπ με κξλληςικΫ ςαιμάα και ςοϊπξ πξσ δεμ 

μπξοεά μα αμξιυθεά υχοάπ μα καςαρςεά ςξϋςξ αμςιληπςϊ. 

 

5.5.6 Όλξι ξι επιμΪοξσπ σπξτΩκελξι (1. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ, 2. ΔΥΜΘΙΖ  ΟΠΞΡΤΞΠΑ, 

3.  ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ) πΪοαμ ςχμ παοαπΩμχ εμδεάνεχμ θα ποΪπει μα τΪοξσμ και ςιπ 

εμδεάνειπ ςξσ κσοάχπ τακΪλξσ. 

 

5.5.7 Ξι ποξρτξοΪπ ποΪπει μα ρσμςαυθξϋμ με ςξμ ςοϊπξ, ςημ ςΩνη, ςημ αοάθμηρη και ςα 

υαοακςηοιρςικΩ πξσ καθξοάζξμςαι ρςημ ΟοξκΫοσνη και μα τΪοξσμ ςημ σπξγοατΫ ςξσ 

ΟοξρτΪοξμςα Ϋ ςξσ Δκποξρόπξσ ςξσ. Δεμ επιςοΪπεςαι η ςοξπξπξάηρη ςηπ δξμΫπ ςξσ 

πάμακα ςηπ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ. 

 

5.5.8 Ξ σπξφΫτιξπ ΟοξμηθεσςΫπ, ετϊρξμ δεμ Ϊυει αρκΫρει, εμποξθΪρμχπ, Ϊμρςαρη καςΩ ςηπ 

ποξκΫοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, Ϋ Ϊυει απξοοιτθεά η αμχςΪοχ Ϊμρςαρη, θεχοεάςαι ϊςι 

απξδΪυεςαι πλΫοχπ και αμεπιτσλΩκςχπ ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ποξκΫοσνηπ και δε 

δϋμαςαι με ςημ ποξρτξοΩ ςξσ Ϋ ξιαμδΫπξςε Ωλλξ ςοϊπξ, μα απξκοξϋρει, εσθΪχπ Ϋ 

εμμΪρχπ, ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ΔιακΫοσνηπ. Ζ Ωρκηρη εμρςΩρεχπ καςΩ ςηπ Διακηοϋνεχπ δεμ 

κχλϋει ςη ρσμμεςξυΫ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 

5.5.9 Οεοιπςόρειπ ποξρτξοόμ πξσ παοξσριΩζξσμ επιτσλΩνειπ Ϋ ςοξπξπξιΫρειπ ρε ξπξιξμδΫπξςε 

ϊοξ ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ απξοοάπςξμςαι. 

 

5.6  Οεοιευϊμεμα ΤακΪλξσ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ»  
 

Ξ ΤΩκελξπ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» πεοιλαμβΩμει ςα αματεοϊμεμα ρςημ 

παοΩγοατξ 4.1 ςξσ ΛΪοξσπ Β’ ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ «ΔικαιξλξγηςικΩ ρσμμεςξυΫπ».  

 

5.7 Οεοιευϊμεμα ΤακΪλξσ «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ»  
 

5.7.1. Ξι ρσμμεςΪυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβΩλλξσμ μαζά με ςημ ποξρτξοΩ ςξσπ, επά πξιμΫ 

απξκλειρμξϋ, ρςξμ σπξτΩκελξ «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ», ρσμπληοχμΪμξ ςξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 5 

ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ διακΫοσνηπ ΛΔΠΞΡ Γ΄. ΟοξρτξοΪπ ξι ξπξάεπ δεμ πληοξϋμ 

ξοιζϊμεμεπ ςιπ ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςξσ απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ.  

 

5.7.1.1. Ξοθϊπ οϊπξπ ΡσμπλΫοχρηπ ςξσ Οάμακα ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ 

 

Ρςη ρςΫλη «ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΖ», πεοιγοΩτξμςαι αμαλσςικΩ ξι αμςάρςξιυξι ςευμικξά ϊοξι, 

σπξυοεόρειπ Ϋ επενηγΫρειπ για ςα ξπξάα θα ποΪπει μα δξθξϋμ αμςάρςξιυεπ απαμςΫρειπ. 

 

Αμ ρςη ρςΫλη «ΑΟΑΘΖΡΖ» Ϊυει ρσμπληοχθεά η λΪνη «ΜΑΘ», πξσ ρημαάμει ϊςι η αμςάρςξιυη 

ποξδιαγοατΫ εάμαι σπξυοεχςικΫ για ςξμ ΣπξφΫτιξ ΑμΩδξυξ Ϋ Ϊμαπ αοιθμϊπ πξσ ρημαάμει 

σπξυοεχςικϊ αοιθμηςικϊ μΪγεθξπ ςηπ ποξδιαγοατΫπ και απαιςεά ρσμμϊοτχρη, θεχοξϋμςαι 

χπ απαοΩβαςξι ϊοξι ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα ΔιακΫοσνη. ΟοξρτξοΪπ πξσ δεμ καλϋπςξσμ 

πλΫοχπ απαοΩβαςξσπ ϊοξσπ απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ.  

 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 
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ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
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Αμ η ρςΫλη «ΑΟΑΘΖΡΖ» δεμ Ϊυει ρσμπληοχθεά με ςη λΪνη «ΜΑΘ» Ϋ με κΩπξιξμ αοιθμϊ, ςϊςε 

η ποξδιαγοατΫ δεμ εάμαι απαοΩβαςξπ ϊοξπ. ΟοξρτξοΪπ πξσ δεμ καλϋπςξσμ ςξσπ μη 

απαοΩβαςξσπ ϊοξσπ Ϋ απξκλάμξσμ απϊ ασςξϋπ δεμ απξοοάπςξμςαι.  

 

Ρςη ρςΫλη «ΑΟΑΜΖΡΖ» ρημειόμεςαι η απΩμςηρη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ πξσ Ϊυει ςη μξοτΫ 

ΜΑΘ/ΞΥΘ εΩμ η αμςάρςξιυη ποξδιαγοατΫ πληοξϋςαι Ϋ ϊυι απϊ ςημ ΟοξρτξοΩ Ϋ Ϊμα 

αοιθμηςικϊ μΪγεθξπ πξσ δηλόμει ςημ πξρϊςηςα ςξσ αμςάρςξιυξσ υαοακςηοιρςικξϋ ρςημ 

ΟοξρτξοΩ. ΑπλΫ καςΩταρη Ϋ επενΫγηρη δεμ απξςελεά απϊδεινη πλΫοχρηπ ςηπ 

ποξδιαγοατΫπ και η αομϊδια ΔπιςοξπΫ Ϊυει ςημ σπξυοΪχρη ελΪγυξσ και επιβεβαάχρηπ ςηπ 

πλΫοχρηπ ςηπ απαάςηρηπ. 

 

Ρςη ρςΫλη «ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ» θα καςαγοατεά η ρατΫπ παοαπξμπΫ ρε ΟαοΩοςημα ςηπ ευμικΫπ 

ΟοξρτξοΩπ ςξ ξπξάξ θα πεοιλαμβΩμει αοιθμημΪμα ευμικΩ ΤσλλΩδια καςαρκεσαρςόμ, Ϋ 

αμαλσςικΪπ ςευμικΪπ πεοιγοατΪπ ςχμ σπηοεριόμ, ςξσ ενξπλιρμξϋ Ϋ ςξσ ςοϊπξσ 

διαρϋμδερηπ και λειςξσογάαπ Ϋ αματξοΪπ μεθξδξλξγάαπ εγκαςΩρςαρηπ και σπξρςΫοινηπ 

κλπ., πξσ καςΩ ςημ κοάρη ςξσ Σπξφητάξσ ΟοξμηθεσςΫ ςεκμηοιόμξσμ ςα ρςξιυεάα ςχμ 

ΟιμΩκχμ Ρσμμϊοτχρηπ.  

 

Δάμαι απαοαάςηςη η πλΫοηπ ρσμπλΫοχρη ςχμ παοαπξμπόμ, ξι ξπξάεπ ποΪπει μα εάμαι 

ρσγκεκοιμΪμεπ (π.υ. ευμικϊ ΤσλλΩδιξ, Ρελάδα, ΟαοΩγοατξπ, κ.λπ.). Αμςάρςξιυα ρςξ 

ςευμικϊ τσλλΩδιξ Ϋ ρςημ αματξοΩ θα σπξγοαμμιρςεά ςξ ρημεάξ πξσ ςεκμηοιόμει ςη 

ρσμτχμάα και θα ρημειχθεά η αμςάρςξιυη παοΩγοατξπ ςξσ Οάμακα Ρσμμϊοτχρηπ ρςημ 

ξπξάα καςαγοΩτεςαι η ζηςξϋμεμη ποξδιαγοατΫ. 

 

5.7.2. Ρςξ τΩκελξ «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» θα σπξβΩλλξμςαι, επά πξιμΫ απξκλειρμξϋ, ςα 

τχςξαμςάγοατα ςχμ πιρςξπξιηςικόμ απϊ  Ιαςαρκεσαρςικξϋπ Ϋ Δμπξοικξϋπ Ξάκξσπ πξσ 

διαθΪςξσμ πιρςξπξάηρη διαρτΩλιρηπ πξιϊςηςαπ καςΩ ISO – 9001/2008 για ςξμ Ξάκξ και CE 

για ςα ποξρτεοϊμεμα ποξψϊμςα. 

 

5.7.3. ΓεμικΩ, ξ τΩκελξπ «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» ποΪπει μα πεοιΪυει ςα υαοακςηοιρςικΩ και ςα 

ρςξιυεάα εκεάμα πξσ διαρταλάζξσμ ςημ πξιϊςηςα ςχμ εογαριόμ και απξδεικμϋξσμ ςημ 

ςευμικΫ ικαμϊςηςα ςξσ σπξφητάξσ και εμ γΪμει ξπξιξδΫπξςε επιπλΪξμ ρςξιυεάξ ςεκμηοιόμει 

πληοΪρςεοα ςημ ποξρτξοΩ ςξσ σπξφΫτιξσ ΟοξμηθεσςΫ και απαμςΩ ρςιπ επιμΪοξσπ 

απαιςΫρειπ πξσ ςάθεμςαι ρςημ παοξϋρα ΟοξκΫοσνη, αλλΩ και ρςα αμςάρςξιυα κοιςΫοια 

ανιξλϊγηρηπ. 

 

5.7.4. ξμάζεςαι ϊςι ρςα πεοιευϊμεμα ςξσ τακΪλξσ ςηπ ςευμικΫπ ποξρτξοΩπ ρε καμάα πεοάπςχρη 

δεμ ποΪπει μα εμταμάζξμςαι ςιμΪπ. συϊμ εμτΩμιρη ςιμόμ επιτΪοει απξκλειρμϊ ςηπ 

ποξρτξοΩπ. 

 

5.8 Οεοιευϊμεμα ΤακΪλξσ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ»  

 

5.8.1 Ξ τΩκελξπ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» ςξμ ξπξάξ θα σπξβΩλει ξ ΣπξφΫτιξπ ΟοξμηθεσςΫπ  

ποΪπει μα τΪοει ςιπ εμδεάνειπ ςξσ κσοάχπ τακΪλξσ. ΣπξβξλΫ ςηπ ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ 

καςΩ ξπξιξμδΫπξςε Ωλλξ ςοϊπξ ρσμεπΩγεςαι ςημ απϊοοιφΫ ςηπ. 

 

5.8.2 Ξ ΤΩκελξπ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» θα πεοιλαμβΩμει ρσμπληοχμΪμξ και σπξγεγοαμμΪμξ 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 
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ςξμ παοακΩςχ Οάμακα 5 ΞικξμξμικΫπ ΟοξρτξοΩπ και η ςελικΫ ςιμΫ για ςημ ΞμΩδα 

Οοξψϊμςχμ για ςημ ξπξάα σπξβΩλλεςαι μεςΩ απϊ πιθαμΪπ εκπςόρειπ.  

 

5.8.3 Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμΫ αμΩ ΞμΩδα Οοξψϊμςχμ ( I «Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα Ασςϊμαςηπ 

ΙαςαγοατΫπ ΔιεουξμΪμχμ ΞυημΩςχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ΔξψοΩμηπ» Ϋ II «Δνξπλιρμϊπ») 

πξσ θα δξθεά απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ, απξςελεά ςημ πλΫοη απξζημάχρΫ ςξσπ για ςημ 

ποξμΫθεια, μεςατξοΩ, παοΩδξρη και ςξπξθΪςηρη - λειςξσογάα ςχμ ειδόμ. 

 

5.8.4 Όλεπ ξι ςιμΪπ θα ποΪπει μα ρςοξγγσλξπξιξϋμςαι ρε δϋξ δεκαδικΩ φητάα (εάςε ποξπ ςα Ωμχ 

εΩμ ςξ ςοάςξ δεκαδικϊ φητάξ εάμαι άρξ η μεγαλϋςεοξ ςξσ πΪμςε, εάςε ποξπ ςα κΩςχ εΩμ εάμαι 

μικοϊςεοξ ςξσ πΪμςε). Ρε αμςάθεςη πεοάπςχρη η ρςοξγγσλξπξάηρη θα γάμεςαι απϊ ςημ 

αομϊδια ΔπιςοξπΫ. 

 

5.8.5 Ζ ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ μξμξγοΩτεςαι και σπξγοΩτεςαι απϊ ςξ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ                                         

σπξφητάξσ και, ρε πεοάπςχρη σπξβξλΫπ σπξφητιϊςηςαπ απϊ Έμχρη ποξρόπχμ, Όμιλξ, 

Ιξιμξποανάα, σπϊ ρϋρςαρη κξιμξποανάα Ϋ εμ γΪμει απϊ πεοιρρϊςεοα ςξσ εμϊπ ποϊρχπα, 

τσρικΩ Ϋ/και μξμικΩ πξσ ρσμμεςΪυξσμ απϊ κξιμξϋ, σπξγοΩτεςαι απϊ ϊλα ςα μΪλη ςηπ Ϋ 

απϊ ςξμ κξιμϊ εκποϊρχπξ ςξσπ. ΟοξρτξοΩ πξσ θα σπξβληθεά αμσπϊγοατη Ϋ μη 

ποξρηκϊμςχπ σπξγεγοαμμΪμη, απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. 

 

5.8.6 Δτϊρξμ απϊ ςημ ποξρτξοΩ δεμ ποξκϋπςει με ρατΫμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμΫ, η ποξρτξοΩ 

απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. 

 

5.8.7 Διαςϋπχρη ρυξλάχμ Ϋ αιοΪρεχμ Ϋ ϊοχμ ρςημ ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ Ϋ επιτσλΩνεχμ επ’ 

ασςΫπ, θα θεχοηθξϋμ χπ επιτσλΩνειπ επά ςχμ ϊοχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ξδηγξϋμ ρςημ 

απϊοοιφη ςηπ ΞικξμξμικΫπ ΟοξρτξοΩπ ςξσ σπξφητάξσ, πξσ ςιπ διαςσπόμει. 

 

5.8.8 Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμΫ αμΩ εάδξπ δερμεϋει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ και θα παοαμεάμει ρςαθεοΫ καθ’ 

ϊλη ςη διΩοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ και δε θα ςεθεά ρε αμαθεόοηρη για ξπξιξδΫπξςε λϊγξ Ϋ 

αιςάα, ξϋςε ρε πεοάπςχρη πξσ ζηςηθεά παοΩςαρη ςηπ διΩοκειαπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοΩπ. 

ΟοξρτξοΩ πξσ θΪςει ϊοξ αμαποξραομξγΫπ, απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. 

 

5.8.9 Θρϊςιμεπ θεχοξϋμςαι ξι ποξρτξοΪπ πξσ πεοιΪυξσμ ςημ άδια  ακοιβόπ ςιμΫ αμΩ ΞμΩδα 

Οοξψϊμςχμ και εάμαι ρϋμτχμεπ με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςηπ 

ΔιακΫοσνηπ. Ρςημ πεοάπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ 

και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ απξταράζει ςημ καςαμξμΫ ςηπ ποξπ ποξμΫθεια πξρϊςηςαπ, 

ετϊρξμ ποϊκειςαι για διαιοεςϊ σλικϊ, μεςανϋ πεοιρρξςΪοχμ μειξδξςόμ με ιρϊςιμεπ Ϋ 

ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοΪπ. Δτϊρξμ ςξ σλικϊ δεμ εάμαι διαιοεςϊ και σπΩουξσμ ιρϊςιμεπ Ϋ 

ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοΪπ ςελικϊπ ποξμηθεσςΫπ επιλΪγεςαι ξ μειξδϊςηπ πξσ ποξκϋπςει 

καςϊπιμ διαποαγμΩςεσρηπ, ατξϋ κληθξϋμ ϊλξι ξι ποξρτΪοξμςεπ πξσ εάυαμ ιρϊςιμεπ Ϋ 

ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοΪπ. 

 

5.8.10 ΔμαλλακςικΪπ ποξρτξοΪπ Ϋ αμςιποξρτξοΪπ Ϋ ποξρτξοΪπ για μΪοξπ ςχμ ζηςξϋμεμχμ 

ποξψϊμςχμ αμΩ ΞμΩδα, δε γάμξμςαι δεκςΪπ. 

 

5.8.11 ΞικξμξμικΫ ποξρτξοΩ πξσ σπεοβαάμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Ϊογξσ Ϋ θΪςει ϊοξ 

αμαποξραομξγΫπ ςιμΫπ απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. 

 

5.8.12 ΔΩμ η ποξρτξοΩ ξοιρμΪμξσ ποξρτΪοξμςα πεοιΪυει Ϊκπςχρη επά ςχμ αμχςΪοχ πξρόμ 

μεγαλϋςεοη ςξσ 10%, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, ποιμ λΩβει απϊταρη, δϋμαςαι μα ζηςΫρει 
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γοαπςόπ ςιπ διεσκοιμάρειπ για ςη ρϋμθερη ςηπ ποξρτξοΩπ, ςιπ ξπξάεπ ςσυϊμ κοάμει 

ρκϊπιμεπ. 

 

5.8.13 ΔΩμ ξι ςιμΪπ εμϊπ διαγχμιζϊμεμξσ εάμαι ιδιαάςεοα υαμηλΪπ Ϋ καςΩ ςη γμόμη ςηπ ΔπιςοξπΫπ 

ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ εάμαι αμαιςιξλϊγηςεπ, η ΑμαθΪςξσρα 

ΑουΫ σπξυοεξϋςαι μα καλΪρει ςξ διαγχμιζϊμεμξ μα ςιπ αιςιξλξγΫρει και αμ ασςϊπ δεμ 

ποξρτΪοει επαοκΫ αιςιξλϊγηρη θα απξκλειρςεά απϊ ςξ διαγχμιρμϊ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 

52 ςξσ Ο.Δ. 60/2007. 

 

5.8.14 ΟοξμηθεσςΫπ θα εάμαι εκεάμξπ πξσ θα ποξρτΪοει ςη υαμηλϊςεοη ςιμΫ αμΩ ΞμΩδα 

Οοξψϊμςχμ, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ και ξι ϊοξι ςηπ διακΫοσνηπ.  

 
 

Οάμακαπ 6:  ΔξμΫ ςξσ Οάμακα ΞικξμξμικΫπ ΟοξρτξοΩπ 

 

Α/Α 
ΞμΩδα Οοξψϊμςχμ 

ΟαοαδξςΪξ 

Οοξρτεοϊμεμη 
ιμΫ 

(Υχοάπ Τ.Ο.Α.) 

Οοξρτεοϊμεμη 
ιμΫ  

(με Τ.Ο.Α.) 

Θ 
«Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα Ασςϊμαςηπ ΙαςαγοατΫπ 

ΔιεουξμΪμχμ ΞυημΩςχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ 
ΔξψοΩμηπ» 

  

ΘΘ Δνξπλιρμϊπ 
  

ΡΣΜΞΚΞ 
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6.     ΔΘΔΝΑΓΩΓΖ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ – ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
 

6.1  Ζ διεναγχγΫ ςξσ διαγχμιρμξϋ και η ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γάμει δημϊρια απϊ ςημ 

αομϊδια ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ.  

 

6.2 Ζ ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ θα ποξβεά ρςημ Ϊμαονη ςηπ 

διαδικαράαπ απξρτοΩγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςημ 17-09-2014 ημΪοα εςΩοςη και όοα 10.00 π.μ. 

ρςξ κεμςοικϊ καςΩρςημα ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, Ιαθ. Πχρράδη 11, 

54 008 Ηερραλξμάκη, ρςημ Αάθξσρα ΡσρκΪφεχμ ρςξ ιρϊγειξ. 

 

6.3 Ρςημ απξρτοΩγιρη μπξοξϋμ μα παοαρςξϋμ ϊρξι απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ Ϋ ςξσπ μξμάμξσπ 

εκποξρόπξσπ ςξσπ ςξ επιθσμξϋμ. 

 

6.4 Διαδικαράα ΑπξρτοΩγιρηπ Οοξρτξοόμ 

 

Ζ διαδικαράα ανιξλϊγηρηπ και απξρτοΩγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ για ςη Ρϋμαφη ςηπ Ρϋμβαρηπ 

πεοιλαμβΩμει ςα ακϊλξσθα ρςΩδια:  

 

6.4.1 ΑουικΩ απξρτοαγάζεςαι ξ κϋοιξπ τΩκελξπ και ρςη ρσμΪυεια ξ ΣπξτΩκελξπ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ 

ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ», καθόπ και ξ τΩκελξπ με ςημ Ϊμδεινη «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» ρτοαγάζξμςαι και 

μξμξγοΩτξμςαι απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, αμΩ τϋλλξ, ϊλα 

ςα δικαιξλξγηςικΩ πξσ σπξβΩλλξμςαι καςΩ ςξ ρςΩδιξ ασςϊ και η ςευμικΫ ποξρτξοΩ αμΩ τϋλλξ.  

 

6.4.2 Ξι τΩκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ δεμ απξρτοαγάζξμςαι, αλλΩ μξμξγοΩτξμςαι απϊ ςημ 

αομϊδια ΔπιςοξπΫ και ρςη ρσμΪυεια ςξπξθεςξϋμςαι ϊλξι μαζά ρε υχοιρςϊ τΩκελξ, ξ ξπξάξπ 

ρτοαγάζεςαι και σπξγοΩτεςαι απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ και τσλΩρρεςαι απϊ ςημ Σπηοεράα ποξκειμΪμξσ 

μα απξρτοαγιρςεά ςημ ημεοξμημάα και ςημ όοα πξσ θα ξοιρθεά αομξδάχπ. 

 

6.4.3 ΙαςΩ ςημ απξρτοΩγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η ΔπιςοξπΫ δεμ εάμαι σπξυοεχμΪμη μα ελΪγυει ςη 

ρσμμϊοτχρη ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ (δηλαδΫ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ), ποξπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

ΔιακΫοσνηπ. Ζ ΔπιςοξπΫ ελΪγυει ςημ πληοϊςηςα ςξσ τακΪλξσ και ςημ σπξβξλΫ Ϋ ϊυι ϊλχμ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ.  

 

6.4.4 ΔλΪγυξμςαι α) ςα δικαιξλξγηςικΩ ρσμμεςξυΫπ, βΩρει ϊρχμ πεοιγοΩτξμςαι ρςημ παοΩγοατξ 4.1 

ςξσ ΛΔΠΞΡ Β’ & β) ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ϊπχπ ξοάζξμςαι ρςξ ΛΔΠΞΡ Γ΄ ςηπ παοξϋραπ 

ΔιακΫοσνηπ. 

 

6.4.5 Απξκλεάξμςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ ϊρξι δεμ πληοξϋμ α) ςα κοιςΫοια ςχμ παοαγοΩτχμ 1 και 2 ςξσ 

Ωοθοξσ 43 ςξσ Ο.Δ. 60/2007 και ρσγκεκοιμΪμα εΩμ δεμ ποξρκξμάρξσμ ςα δικαιξλξγηςικΩ πξσ 

πεοιγοΩτξμςαι ρςημ παοΩγοατξ 4.1 ςξσ ΛΪοξσπ Β’ ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ. Ρε πεοάπςχρη 

σπξβξλΫπ κξιμΫπ ποξρτξοΩπ, ξι παοαπΩμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ ιρυϋξσμ για καθΪμαμ απϊ ςξσπ 

ρσμμεςΪυξμςεπ ρςημ κξιμΫ ποξρτξοΩ. ΔΩμ ρσμςοΪυει λϊγξπ απξκλειρμξϋ και για Ϊμαμ μϊμξ 

ρσμμεςΪυξμςα ρε κξιμΫ ποξρτξοΩ, η σπξβληθεάρα κξιμΫ ποξρτξοΩ απξκλεάεςαι απϊ ςξ 

διαγχμιρμϊ & β) ςιπ ξοιζϊμεμεπ ρςημ παοξϋρα διακΫοσνη ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ. 

 

6.4.6 Αμ ξ τΩκελξπ ςσπικόμ δικαιξλξγηςικόμ εάμαι πλΫοηπ και ςα ποξρτεοϊμεμα εάδη πληοξϋμ ςιπ 

ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ξι διαγχμιζϊμεμξι γάμξμςαι καςαουΫμ απξδεκςξά ρςξμ διαγχμιρμϊ.  

 

6.4.7 Ζ ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ ρσμςΩρρει ρυεςικϊ ποακςικϊ, 

ϊπξσ αματΪοξμςαι ξι ποξρτξοΪπ και ςα σπξβληθΪμςα και ειρηγεάςαι ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ ςημ 
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απξδξυΫ Ϋ ςημ αιςιξλξγημΪμη απϊοοιφη ςχμ ποξρτξοόμ ςχμ διαγχμιζξμΪμχμ πξσ Ϊυξσμ 

σπξβΩλλει ελλιπΫ ρςξιυεάα ρςξσπ εμ λϊγχ σπξτακΪλξσπ Ϋ ςχμ ξπξάχμ ςα σπξβληθΪμςα δεμ 

ικαμξπξιξϋμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ.  

 

6.4.8 Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ εκδάδει ρυεςικΫ απϊταρη καςΩ ςηπ ξπξάαπ μπξοεά μα ποξρτϋγει ξ 

διαγχμιζϊμεμξπ ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοάζξμςαι ρςξ Ο.Δ. 118/2007. 

 

6.4.9  Ζ απϊταρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ κξιμξπξιεάςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ 

ςαυσδοξμικόπ και με ςηλεξμξιξςσπάα. ΛεςΩ ςημ Ωποακςη παοΪλεσρη ςξσ υοϊμξσ σπξβξλΫπ 

ποξρτσγόμ Ϋ ςημ ενΪςαρη ςσυϊμ σπξβληθειρόμ καςΩ ςξ ποξηγξϋμεμξ ρςΩδιξ, η ΔπιςοξπΫ 

ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ ξοάζει ςημ ημεοξμημάα αμξάγμαςξπ ςχμ 

σπξτακΪλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ και εμημεοόμει με ςηλεξμξιξςσπάα ςξσπ 

διαγχμιζϊμεμξσπ πξσ δεμ απξκλεάρθηκαμ καςΩ ςξ ρςΩδιξ ασςϊ.  

 

 

6.5 Ανιξλϊγηρη Ξικξμξμικόμ Οοξρτξοόμ 

 

6.5.1 Ζ ΔπιςοξπΫ ρε δημϊρια ρσμεδοάαρη απξρτοαγάζει ςξμ ΣπξτΩκελξ « ΞικξμξμικΫπ ΟοξρτξοΩπ», 

μξμξγοΩτει ςα Ϊγγοατα πξσ βοάρκξμςαι μΪρα ρε ασςϊμ και ποξβαάμει ρε ανιξλϊγηρη ςηπ 

ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ, ϊλχμ ϊρχμ Ϊγιμαμ απξδεκςξά απϊ ςημ ποόςη τΩρη ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Ζ ανιξλϊγηρη ακξλξσθεά ςα ακϊλξσθα ρςΩδια: 

(α) απξοοάπςει χπ απαοΩδεκςεπ ςιπ ξικξμξμικΪπ ποξρτξοΪπ πξσ δεμ πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθΪρειπ 

ςηπ ΔιακΫοσνηπ και 

(β) εμ ρσμευεάα ποξβαάμει ρςημ αμΩλξγη ξικξμξμικΫ ανιξλϊγηρη / ρσγκοιςικΫ καςΩςανη ςχμ 

ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, ρϋμτχμα με ςη υαμηλϊςεοη ποξρτξοΩ. 

 

6.5.2 Για μα ξλξκληοόρει ςξ Ϊογξ ςηπ, η ΔπιςοξπΫ μπξοεά μα επικξιμχμεά γοαπςΩ με ςξσπ 

σπξφητάξσπ και μα θΪςει διεσκοιμιρςικΪπ εοχςΫρειπ. Διεσκοιμάρειπ πξσ δάδξμςαι ασςξβξϋλχπ 

απϊ ςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ξπξςεδΫπξςε μεςΩ ςη λΫνη ςηπ ποξθερμάαπ σπξβξλΫπ ςχμ ποξρτξοόμ 

ςξσπ, δε γάμξμςαι δεκςΪπ και απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ. Ρε καμάα πεοάπςχρη ξι σπξφΫτιξι 

δεμ επιςοΪπεςαι μα μεςαβΩλλξσμ ςημ ποξρτξοΩ ςξσπ Ϋ μα καςαθΪρξσμ αμςιποξρτξοΩ. 

 

6.5.3 ΛεςΩ ςημ ξλξκλΫοχρη ςηπ αμχςΪοχ διαδικαράαπ, η ΔπιςοξπΫ Ανιξλϊγηρηπ ποξβαάμει ρςη 

ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποακςικξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ ςχμ ρσγκοιςικόμ πιμΩκχμ ςηπ 

ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ ςχμ σπξφητάχμ, καςΩ τθάμξσρα ρειοΩ ανιξλϊγηρηπ, ςξ ξπξάξ θα 

σπξβΩλει, μαζά με ϊλα ςα ρςξιυεάα ςξσ τακΪλξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςη Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ, 

ποξκειμΪμξσ μα εκδξθεά η Απϊταρη Ϊγκοιρηπ ςξσ εμ λϊγχ ποακςικξϋ, σπξγεγοαμμΪμη απϊ ςξ 

Γεμικϊ ΓοαμμαςΪα ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ και Ϊπειςα μα 

γμχρςξπξιηθεά ρςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ςξ απξςΪλερμα ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

 
6.5.4 Ξι τΩκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ για ϊρεπ ποξρτξοΪπ κοάθηκαμ καςΩ ςημ ανιξλϊγηρη 

ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ρςαδάξσ απαοΩδεκςεπ δεμ απξρτοαγάζξμςαι, αλλΩ επιρςοΪτξμςαι ρςξσπ 

ρσμμεςΪυξμςεπ. 

 

6.6 Απϊοοιφη Οοξρτξοόμ 

 

ΟοξρτξοΩ απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη ρε κΩθε μάα Ϋ πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ κΩςχθι πεοιπςόρειπ: 

 Έλλειφη ξπξιξσδΫπξςε δικαιξλξγηςικξϋ απϊ ςα απαιςξϋμεμα ρςημ παοξϋρα ΔιακΫοσνη.  

 Λη Ϊγκαιοη και ποξρΫκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ αιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

 Έλλειφη πλΫοξσπ και αιςιξλξγημΪμηπ ςεκμηοάχρηπ ςηπ κΩλσφηπ ςχμ ελΩυιρςχμ 
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ποξωπξθΪρεχμ ρσμμεςξυΫπ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 ΟοξρτξοΩ πξσ ξοάζει μικοϊςεοξ απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ υοϊμξ ιρυϋξπ. 

 ΟοξρτξοΩ πξσ ξοάζει υοϊμξ ςηπ ποξμΫθειαπ μεγαλϋςεοξ απϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ. 

 ΟοξρτξοΩ πξσ εάμαι αϊοιρςη και αμεπάδεκςη εκςάμηρηπ Ϋ εάμαι σπϊ αάοερη. 

 ΟοξρτξοΩ πξσ παοξσριΩζει απξκλάρειπ απϊ απαοΩβαςξσπ ϊοξσπ ςηπ ΔιακΫοσνηπ. 

 ΟοξρτξοΩ ρςημ ξπξάα δεμ ποξκϋπςει με ρατΫμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμΫ. 

 ΑρσμΫθιρςα υαμηλΫ ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ ςηπ ποξωπξλξγιρθεάραπ ανάαπ ςηπ ποξμΫθειαπ. 

Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ θα ζηςεάςαι απϊ ςξμ σπξφΫτιξ ΟοξμηθεσςΫ Ϊγγοατη αιςιξλϊγηρη ςηπ 

αμΩλσρηπ ςηπ ξικξμξμικΫπ ςξσ ποξρτξοΩπ. ΔΩμ και μεςΩ ςημ παοξυΫ ςηπ αμχςΪοχ 

αιςιξλϊγηρηπ ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμΪπ κοιθξϋμ χπ αρσμΫθιρςα υαμηλΪπ, η ΟοξρτξοΩ θα 

απξοοάπςεςαι.  

 ΟοξρτξοΩ η ξπξάα εμταμάζει ξπξιξδΫπξςε ρςξιυεάξ ςξσ ποξρτεοξμΪμξσ κϊρςξσπ ρε 

παοαδξςΪξ Ϋ σπηοεράα (εκςϊπ εΩμ οηςΩ απαιςεάςαι απϊ ςη διακΫοσνη), Ϋ ρε μεοικϊ Ϋ γεμικϊ 

ρϋμξλξ ρε Ωλλξ μΪοξπ πλημ ςχμ αμςιςϋπχμ ςηπ ΞικξμξμικΫπ ΟοξρτξοΩπ.  

 ΟοξρτξοΩ πξσ ςξ ρσμξλικϊ ςηπ ςάμημα σπεοβαάμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ποξμΫθειαπ.  

 ΟοξρτξοΩ πξσ απξςελεά εμαλλακςικΫ ποξρτξοΩ, εάςε ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ, εάςε ρςα επιμΪοξσπ 

ςμΫμαςα ςηπ ποξμΫθειαπ.  

 ΟοξρτξοΩ πξσ δεμ Ϊυει ρσμςαυθεά και σπξβληθεά, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα 

ρυεςικΩ κετΩλαια ςηπ παοξϋρηπ και ρςα ΟαοαοςΫμαςα ασςΫπ.  

 ΟοξρτξοΩ ρςημ ξπξάα ρσμμεςΪυει η άδια εςαιοεάα χπ σπξφΫτιξπ ΟοξμηθεσςΫπ και 

παοΩλληλα χπ σπεογξλΩβξπ ρε Ωλλη ποξρτξοΩ. ξ ασςϊ ιρυϋει και ρε πεοάπςχρη πξσ δϋξ 

(2) σπξφΫτιξι αμΩδξυξι Ϊυξσμ κξιμϊ σπεογξλΩβξ.  

 Για ξπξιξμδΫπξςε Ωλλξ ςσυϊμ λϊγξ πξσ απξοοΪει απϊ ςημ παοξϋρα ΔιακΫοσνη. 

 

6.7 Ιοάρειπ ΑπξςελερμΩςχμ Διαγχμιρμξϋ 

 

Ζ ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, με αιςιξλξγημΪμη 

γμχμξδϊςηρη, μπξοεά μα ποξςεάμει: 

I. Ιαςακϋοχρη ςηπ ποξμΫθειαπ για ξλϊκληοη Ϋ μεγαλϋςεοη Ϋ μικοϊςεοη πξρϊςηςα καςΩ 

πξρξρςϊ ρςα εκαςϊ. ξ πξρξρςϊ ασςϊ δεμ μπξοεά μα σπεοβαάμει ςξ 30% ςηπ σπϊ ποξμΫθεια 

πξρϊςηςαπ ρςημ πεοάπςχρη μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ και 50% ρςημ πεοάπςχρη μικοϊςεοηπ 

πξρϊςηςαπ. Για καςακϋοχρη μΪοξσπ ςηπ πξρϊςηςαπ κΩςχ ςξσ 50%, απαιςεάςαι ποξηγξϋμεμη 

απξδξυΫ απϊ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ.  

II. ημ καςαμξμΫ ςηπ ποξπ ποξμΫθεια πξρϊςηςαπ, ετϊρξμ ποϊκειςαι για διαιοεςϊ σλικϊ, 

μεςανϋ πεοιρρξςΪοχμ μειξδξςόμ με ιρϊςιμεπ Ϋ ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοΪπ. Δτϊρξμ ςξ σλικϊ 

δεμ εάμαι διαιοεςϊ και σπΩουξσμ ιρϊςιμεπ Ϋ ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοΪπ ςελικϊπ ποξμηθεσςΫπ 

επιλΪγεςαι ξ μειξδϊςηπ πξσ ποξκϋπςει καςϊπιμ διαποαγμΩςεσρηπ, ατξϋ κληθξϋμ ϊλξι ξι 

ποξρτΪοξμςεπ πξσ εάυαμ ιρϊςιμεπ Ϋ ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοΪπ. Λαςαάχρη ςχμ απξςελερμΩςχμ 

ςξσ διαγχμιρμξϋ και επαμΩληφΫ ςξσ με ςοξπξπξάηρη Ϋ μη ςχμ ϊοχμ και ςχμ ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ. 

III. Λαςαάχρη ςχμ απξςελερμΩςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ποξρτσγΫ ρςη διαδικαράα ςηπ 

διαποαγμΩςεσρηπ, ϊςαμ ρσμςοΪυει λϊγξπ επεάγξμςξπ πξσ δεμ ξτεάλεςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ 

Σπηοεράαπ. 

IV. Λαςαάχρη ςχμ απξςελερμΩςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ρσμτόμα με ςιπ διαςΩνειπ ςχμ σπϊ 

ρςξιυεάχμ I και ΘΘ ςχμ πεο. α και β ςηπ παο.2 ςξσ Ωοθοξσ 20 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. 
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V. ΞοιρςικΫ μαςαάχρη ςχμ απξςελερμΩςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςιπ ενΫπ πεοιπςόρειπ : 

 Όςαμ ξ τξοΪαπ δε υοειΩζεςαι πλΪξμ ςημ ποξμΫθεια ςξσ εμ λϊγχ διαγχμιρμξϋ, 

λϊγχ διακξπΫπ Ϋ πεοιξοιρμξϋ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, για ςημ ξπξάα εποϊκειςξ μα γάμει. 

 Όςαμ ςξ απξςΪλερμα ςηπ διαδικαράαπ κοάμεςαι αιςιξλξγημΪμα μη ικαμξπξιηςικϊ για 

ςημ Σπηοεράα. 

 Όςαμ κοάμεςαι ϊςι σπΫονε παοΩςσπη διεναγχγΫ, ετϊρξμ απϊ ςημ παοαςσπάα 

επηοεΩζεςαι ςξ απξςΪλερμα ςηπ διαδικαράαπ. 

 Όςαμ ξ αμςαγχμιρμϊπ σπΫονε αμεπαοκΫπ Ϋ εΩμ σπΩουξσμ ρξβαοΪπ εμδεάνειπ ϊςι 

Ϊγιμε ρσμεμμϊηρη ςχμ ρσμδιαγχμιζξμΪμχμ ποξπ απξτσγΫ ποαγμαςικξϋ αμςαγχμιρμξϋ. 

 Όςαμ ρσμςοΪυξσμ Ωλλξι λϊγξι δημϊριξσ ρσμτΪοξμςξπ πξσ επιβΩλλξσμ ςη 

μαςαάχρη. 

VI. ΔιδικΩ ρε πεοάπςχρη πξσ σπξβληθεά μάα μϊμξ ποξρτξοΩ Ϋ ςελικΩ γάμεςαι απξδεκςΫ μια 

μϊμξ ποξρτξοΩ, και ετϊρξμ δεμ σπΩουξσμ ρσγκοιςικΩ ρςξιυεάα ςιμόμ, εάςε ποξηγξϋμεμχμ 

διαγχμιρμόμ, εάςε ςηπ αγξοΩπ πξσ μα επιβεβαιόμξμςαι με παοαρςαςικΩ, ξ διαγχμιρµϊπ 

δϋμαςαι μα μαςαιχθεά και μα επαμαλητθεά.  

Ρςξμ επαμαληπςικϊ διαγχμιρμϊ και ετϊρξμ ρσμςοΪυξσμ εκ μΪξσ ξι παοαπΩμχ 

πεοιρςΩρειπ, ξ διαγχμιρμϊπ ξλξκληοόμεςαι με διαποαγμΩςεσρη ςηπ ςιμΫπ («διαδικαράεπ 

με διαποαγμΩςεσρη»), καςΩ ςα ξοιζϊμεμα ρςημ κεάμεμη μξμξθεράα. 

 

6.8 Ιαςακϋοχρη ΑπξςελερμΩςχμ Διαγχμιρμξϋ 

 

6.8.1 ΛεςΩ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμΩδεινη ασςξϋ ρςξμ ξπξάξ ποϊκειςαι μα 

γάμει η καςακϋοχρη, η ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ 

ποξβαάμει, επάρηπ, ρςημ απξρτοΩγιρη ςξσ τακΪλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ 

ςηπ παοαγοΩτξσ 4.2 ρε ημεοξμημάα και όοα για ςημ ξπξάα θα εμημεοχθξϋμ εγγοΩτχπ ξι 

ρσμμεςΪυξμςεπ. Όρξι δικαιξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπΩμχ, μα παοεσοάρκξμςαι ρςη 

διαδικαράα απξρτοΩγιρηπ ςξσ τακΪλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοΩτξσ 4.2, 

λαμβΩμξσμ γμόρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ καςαςΪθηκαμ.  

α δικαιξλξγηςικΩ ποξρκξμάζξμςαι ρε ρτοαγιρμΪμξ τΩκελξ, ξ ξπξάξπ παοαδάδεςαι 

εμποϊθερμα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοΩγοατξ 5 ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ, 

ρςημ ΔπιςοξπΫ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ.  

Ξι ρσμμεςΪυξμςεπ θα εμημεοχθξϋμ εγγοΩτχπ για ςη διαδικαράα και ςξ υοϊμξ ποϊρβαρΫπ 

ςξσπ ρςα δικαιξλξγηςικΩ ςηπ παοαγοΩτξσ 4.2 μεςΩ ςημ σπξβξλΫ ςξσπ. 

 

6.8.2 ΛεςΩ ςημ απξρτοΩγιρη ςξσ τακΪλξσ με ςα δικαιξλξγηςικΩ καςακϋοχρηπ, η ΔπιςοξπΫ 

ποξβαάμει, ρε αμξικςΪπ ρσμεδοιΩρειπ, ρε λεπςξμεοΫ Ϊλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 

καςακϋοχρηπ.  

 

6.8.3 Ρε πεοάπςχρη πξσ ξ ρσμμεςΪυχμ πξσ ποξρΪτεοε ςη υαμηλϊςεοη ποξρτξοΩ δεμ 

ποξρκξμάρει Ϊμα Ϋ πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Ϊγγοατα και ςα δικαιξλξγηςικΩ πξσ ποξβλΪπξμςαι 

ρςημ παοΩγοατξ 4.2 ςηπ παοξϋραπ, η καςακϋοχρη γάμεςαι ρςξ ρσμμεςΪυξμςα πξσ 

ποξρτΪοει ςημ αμΪρχπ επϊμεμη υαμηλϊςεοη ποξρτξοΩ. Ρε πεοάπςχρη πξσ και ασςϊπ δεμ 

ποξρκξμάρει Ϊμα Ϋ πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ ςα ξπξάα απαιςξϋμςαι 

καςΩ ςα αμχςΪοχ, η καςακϋοχρη γάμεςαι ρςξμ ΑμΩδξυξ με ςημ αμΪρχπ επϊμεμη 

υαμηλϊςεοη ποξρτξοΩ και ξϋςχ καθ΄ ενΫπ. Αμ καμΪμαπ απϊ ςξσπ Αμαδϊυξσπ δεμ 

ποξρκξμάρει, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθΪρειπ ςχμ αμχςΪοχ διαςΩνεχμ, Ϊμα Ϋ 

πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ ςα ξπξάα απαιςξϋμςαι απϊ ασςΪπ, ξ 
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διαγχμιρμϊπ μαςαιόμεςαι.  

 

6.9 ΔμρςΩρειπ - ΔιξικηςικΪπ ΟοξρτσγΪπ – ΟοξρχοιμΫ ΔικαρςικΫ Οοξρςαράα 

 

6.9.1 ΙαςΩ ςηπ ΔιακΫοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ςηπ ρσμμεςξυΫπ ΟοξμηθεσςΫ ρε ασςϊμ και ςηπ 

διεμΪογειΩπ ςξσ, Ϊχπ και ςημ καςακσοχςικΫ απϊταρη, επιςοΪπεςαι Ϊμρςαρη για λϊγξσπ 

μξµιµϊςηςαπ και ξσράαπ (εμδικξταμΫπ ποξρτσγΫ).  

 

6.9.2 Λε ςημ Ϊμρςαρη πξσ αρκεάςαι καςΩ ςηπ καςακσοχςικΫπ απϊταρηπ επιςοΪπεςαι και η 

ποξβξλΫ λϊγχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ πληοϊςηςα και μξµιµϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςα 

ξπξάα ποξρκξµάζει ξ ποξρτΪοχμ ποξπ ςξμ ξπξάξμ ποϊκειςαι μα γάμει η καςακϋοχρη, 

δσμΩµει ςχμ Ωοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ Ο.∆. 118/2007. 

 

6.9.3 Ξι αμχςΪοχ εμρςΩρειπ σπξβΩλλξμςαι εγγοΩτχπ ρςξ Οοχςϊκξλλξ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ 

Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ, ρςη διεϋθσμρη Ιαθ. Πχρράδη 11, .Ι. 540 08, 

Ηερραλξμάκη, για ςημ αομϊδια ΔπιςοξπΫ Ανιξλϊγηρηπ ΔμρςΩρεχμ και Οοξρτσγόμ. 

 

6.9.3.1  ΙαςΩ ςηπ ΔιακΫοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, μΪρα ρςξ µιρϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςΫμαςξπ απϊ ςη 

δημξράεσρη ςηπ ΔιακΫοσνηπ µΪυοι ςημ ημεοξμημάα λΫνεχπ ςηπ ποξθερμάαπ σπξβξλΫπ ςχμ 

ποξρτξοόμ. Για ςξμ καθξοιρµϊ ςηπ ποξθερμάαπ ασςΫπ ρσμσπξλξγάζξμςαι και ξι 

ημεοξμημάεπ ςηπ δημξράεσρηπ και ςηπ σπξβξλΫπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Ζ Ϊμρςαρη ενεςΩζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ ςξσ τξοΪα πξσ 

διεμεογεά ςξ διαγχμιρμϊ, Ϋςξι ςημ ΔπιςοξπΫ Ανιξλϊγηρηπ ςχμ ΔμρςΩρεχμ και Οοξρτσγόμ 

και ςξ απξταράζξμ ϊογαμξ, Ϋςξι ξ Γεμικϊπ ΓοαμμαςΪαπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ, εκδάδει ςη ρυεςικΫ απϊταρΫ ςξσ ςξ αογϊςεοξ πΪμςε (5) εογΩριμεπ 

ηµΪοεπ ποιμ απϊ ςη διεμΪογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

 

6.9.3.2  ΙαςΩ ςχμ ποΩνεχμ Ϋ παοαλεάφεχμ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ πξσ ατξοξϋμ ςη 

ρσμμεςξυΫ ξπξιξσδΫπξςε ΟοξμηθεσςΫ ρςξ διαγχμιρμϊ Ϋ ςη διεμΪογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ 

χπ ποξπ ςη διαδικαράα παοαλαβΫπ και απξρτοΩγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, καςΩ ςη διΩοκεια 

διεναγχγΫπ ςξσ ιδάξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ και εμςϊπ ςηπ επϊμεμηπ εογΩριμηπ ηµΪοαπ απϊ 

ασςΫμ καςΩ ςημ ξπξάα ξ εμιρςΩμεμξπ Ϊλαβε γμόρη ςξσ ρυεςικξϋ τακΪλξσ. 

Ζ Ϊμρςαρη ασςΫ δεμ επιτΪοει αμαβξλΫ Ϋ διακξπΫ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αλλΩ ενεςΩζεςαι καςΩ 

ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ απξςελερμΩςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ ςξ αοµϊδιξ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ 

και εκδάδεςαι η ρυεςικΫ απϊταρη µεςΩ απϊ γμχμξδϊςηρη ασςξϋ. 

Ζ Ϊμρςαρη καςΩ ςηπ ρσμμεςξυΫπ Αμαδϊυξσ ρε διαγχμιρμϊ κξιμξπξιεάςαι σπξυοεχςικΩ ρε 

ασςϊμ καςΩ ςξσ ξπξάξσ ρςοΪτεςαι, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςηπ σπξβξλΫπ ςηπ. 

 

6.9.3.3  ΙαςΩ ςηπ διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ Ϊχπ και ςημ καςακσοχςικΫ απϊταρη, µΪρα ρε 

υοξμικϊ διΩρςηµα ςοιόμ (3) εογαράµχμ ηµεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊµεμξπ ΟοξμηθεσςΫπ 

Ϊλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικΫπ ποΩνεχπ Ϋ παοαλεάφεχπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

Ζ Ϊμρςαρη ασςΫ κξιμξπξιεάςαι σπξυοεχςικΩ, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςημ σπξβξλΫ ςηπ, 

ρε ασςϊμ καςΩ ςξσ ξπξάξσ ρςοΪτεςαι. Ζ Ϊμρςαρη ενεςΩζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ γμχμξδξςικϊ 

ρσλλξγικϊ ϊογαμξ, Ϋςξι ςημ ΔπιςοξπΫ Ανιξλϊγηρηπ ΔμρςΩρεχμ και Οοξρτσγόμ, και ςξ 

αομϊδιξ απξταράζξμ ϊογαμξ, Ϋςξι ξ Γεμικϊπ ΓοαμμαςΪαπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ, εκδάδει ςη ρυεςικΫ απϊταρΫ ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δΪκα (10) 
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εογΩριμεπ ηµΪοεπ απϊ ςη λΫνη ςηπ ποξθερμάαπ σπξβξλΫπ εμρςΩρεχμ. 

 

6.9.3.4  Δκςϊπ ςχμ αμχςΪοχ πεοιπςόρεχμ, καςΩ ςηπ καςακσοχςικΫπ απϊταρηπ, ϊρξμ ατξοΩ ςη 

μξµιµϊςηςα και πληοϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ Ωοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ παοϊμςξπ 

Ο.Δ. 118/2007, µΪρα ρε υοξμικϊ διΩρςηµα ςοιόμ (3) εογαράμχμ ηµεοόμ, ατϊςξσ ξ 

εμδιατεοϊμεμξπ ΟοξμηθεσςΫπ Ϊλαβε γμόρη ςηπ αμχςΪοχ καςακσοχςικΫπ απϊταρηπ και 

ςχμ χπ Ωμχ δικαιξλξγηςικόμ. 

Ζ Ϊμρςαρη ασςΫ κξιμξπξιεάςαι σπξυοεχςικΩ, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςημ σπξβξλΫ ςηπ 

ρςξ μειξδϊςη καςΩ ςξσ ξπξάξσ ρςοΪτεςαι. Ζ Ϊμρςαρη ενεςΩζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ 

γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ, Ϋςξι ςημ ΔπιςοξπΫ Ανιξλϊγηρηπ ΔμρςΩρεχμ και 

Οοξρτσγόμ και ςξ απξταράζξμ ϊογαμξ, Ϋςξι ξ Γεμικϊπ ΓοαμμαςΪαπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ 

Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ, εκδάδει ςη ρυεςικΫ απϊταρΫ ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δΪκα 

(10) εογΩριμεπ ηµΪοεπ απϊ ςη λΫνη ςηπ αμχςΪοχ ςοιΫμεοξσ ποξθερμάαπ 

 

6.9.4 ΔμρςΩρειπ πξσ σπξβΩλλξμςαι για ξπξιξσρδΫπξςε Ωλλξσπ λϊγξσπ, εκςϊπ απϊ ςξσπ 

ποξαματεοϊμεμξσπ, δε γάμξμςαι δεκςΪπ. 

 

6.9.5 Ζ ρυεςικΫ απϊταρη επά ςηπ εμρςΩρεχπ κξιμξπξιεάςαι ρςξσπ εμιρςΩμεμξσπ υχοάπ σπαάςια 

καθσρςΪοηρη ςηπ Σπηοεράαπ. Ξι εμιρςΩμεμξι λαµβΩμξσμ πλΫοη γμόρη ςηπ ρυεςικΫπ 

απϊταρηπ, µεςΩ ςημ κξιμξπξάηρη ςξσ ρόµαςϊπ ςηπ ρε ασςξϋπ, απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, 

µε τοξμςάδα ςξσπ. 

 

6.9.6 Ξ ΟοξμηθεσςΫπ µπξοεά καςΩ ςχμ απξτΩρεχμ πξσ επιβΩλλξσμ ρε βΩοξπ ςξσ κσοόρειπ 

δσμΩµει ςχμ Ωοθοχμ 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 ςξσ Ο.Δ. 118/2007 μα σπξβΩλει 

ποξρτσγΫ για λϊγξσπ μξµιµϊςηςαπ και ξσράαπ µΪρα ρε αμαςοεπςικΫ ποξθερμάα ςοιΩμςα (30) 

ηµεοόμ, απϊ ςημ ημεοξμημάα πξσ Ϊλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικΫπ απϊταρηπ απϊ ςημ 

ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ. 

 

Δπά ςηπ ποξρτσγΫπ, απξταράζει ςξ αοµϊδιξ για ςη διξάκηρη ςξσ τξοΪα ϊογαμξ, Ϋςξι ξ 

Γεμικϊπ ΓοαμμαςΪαπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςξσ αοµϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογΩμξσ, Ϋςξι ςημ ΔπιςοξπΫ Ανιξλϊγηρηπ 

ΔμρςΩρεχμ και Οοξρτσγόμ. 

 

Ζ εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδΪυεςαι ποξρβξλΫ µε Ωλλη ξιαρδΫπξςε τϋρεχπ διξικηςικΫ 

ποξρτσγΫ. 

 

6.9.7 Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ Ωρκηρηπ Ϊμρςαρηπ, ρϋµτχμα µε ςιπ παοαγοΩτξσπ 1 και 2 ςξσ 

Ωοθοξσ 15 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ποξρκξµάζεςαι παοΩβξλξ καςΩθερηπ σπΪο ςξσ ∆ηµξράξσ 

πξρξϋ άρξσ µε ςξ 0,10 επά ςξιπ εκαςϊ (0,10%) επά ςηπ ποξωπξλξγιρμΪμηπ ανάαπ ςχμ σπϊ 

ποξμΫθεια σπηοεριόμ, ςξ ϋφξπ ςξσ ξπξάξσ δεμ µπξοεά μα εάμαι μικοϊςεοξ ςχμ υιλάχμ 

(1.000) και µεγαλϋςεοξ ςχμ πΪμςε υιλιΩδχμ (5.000) εσοό. ξ παοΩβξλξ απξςελεά δημϊριξ 

Ϊρξδξ και καςαυχοεάςαι ρςξμ κχδικϊ αοιθµϊ ειρϊδξσ (Ι.Α.Δ.) 3741 (“παοΩβξλα απϊ κΩθε 

αιςάα”). 

 

6.9.8 Άρκηρη ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ: Ζ ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη, η Ωρκηρη ασςΫπ, 

καθόπ και η ποξθερμάα και η Ωρκηρη  ςηπ αάςηρηπ αρταλιρςικόμ µΪςοχμ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ Ρϋμβαρηπ, εκςϊπ εΩμ µε ςημ ποξρχοιμΫ διαςαγΫ ξ αομϊδιξπ δικαρςΫπ 

απξταμθεά διατξοεςικΩ. Δτϊρξμ αρκηθεά αάςηρη αρταλιρςικόμ µΪςοχμ, ξ αιςόμ ειδξπξιεά 
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ρυεςικΩ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ µε κΩθε ποϊρτξοξ µΪρξ, µΪρα ρε δΪκα (10) ηµΪοεπ απϊ ςημ 

Ωρκηρη ςηπ αιςΫρεχπ. ΙαςΩ ςα λξιπΩ, η Ωρκηρη αιςΫρεχπ αρταλιρςικόμ µΪςοχμ δεμ 

κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικΫπ διαδικαράαπ, εκςϊπ αμ ξοάζεςαι Ωλλχπ µε ςημ 

ποξρχοιμΫ διαςαγΫ πξσ εκδάδεςαι καςΩ ςημ παοΩγοατξ 4 ςξσ Ωοθοξσ 5 ςξσ Μ. 3886/2010 

(Τ.Δ.Ι. Α’ 173/2010). 

 

 

7. ΙΑΑΠΘΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
 

7.1 Ζ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ θα ποξβεά ρςη ρϋμαφη ςηπ Ρϋμβαρηπ, 

μεςΩ απϊ ποϊρκληρη ποξπ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ για ςημ σπξγοατΫ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ατξϋ 

ποξηγξσμΪμχπ κξιμξπξιηθεά η απϊταρη ρςξσπ λξιπξϋπ διαγχμιζϊμεμξσπ και παοΪλθξσμ ξι 

ποξθερμάεπ πξσ ξοάζξμςαι ρςξ Μ. 2522/1997, για ςημ Ωρκηρη ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 

ποξρχοιμΫπ ποξρςαράαπ ςχμ διαγχμιζξμΪμχμ. Ζ εμ λϊγχ αμακξάμχρη πεοιλαμβΩμει 

ςξσλΩυιρςξμ ςα παοακΩςχ ρςξιυεάα: 

 ξμ ςϊπξ και υοϊμξ σπξγοατΫπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 α ρσμβαλλϊμεμα μΪοη. 

 ξ αμςικεάμεμξ ςηπ ποξμΫθειαπ.  

 ημ αμξιβΫ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 

 α ρςξιυεάα ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ για ςημ καςακϋοχρη ςξσ 

διαγχμιρμξϋ.  

 ξμ ςϊπξ, ςοϊπξ και υοϊμξ παοΩδξρηπ ςχμ ειδόμ. 

 ιπ ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςχμ ειδόμ. 

 ξμ ςοϊπξ παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβΫπ ςηπ ποξμΫθειαπ. 

 ημ ποξθερμάα σπξγοατΫπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

7.2 Ρςημ πεοάπςχρη πξσ καςακσοχθεά ρε Έμχρη - Ρϋμποανη, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δϋμαςαι μα 

ζηςΫρει απϊ ςημ Έμχρη μα ρσρςΫρει Ιξιμξποανάα.  

 

7.3 Ξ ΟοξμηθεσςΫπ καλεάςαι μα σπξγοΩφει Ρϋμβαρη με ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ πξσ θα βαράζεςαι 

ρςημ απϊταρη αμΩθερηπ ςηπ ποξμΫθειαπ Σπϊδειγμα Θ «ΡυΪδιξ Ρϋμβαρηπ». 

 

7.4 Ξ ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρΪλθει ρε δΪκα (10) ημΪοεπ απϊ ςημ ημεοξμημάα 

κξιμξπξάηρηπ ςηπ αμακξάμχρηπ, για ςημ σπξγοατΫ ςηπ ρυεςικΫπ ρϋμβαρηπ, 

 
7.5 Ρε πεοάπςχρη μη επιθσμάαπ Ϋ αδσμαμάαπ ςξσ αουικόπ επιλεγΪμςξπ ΟοξμηθεσςΫ μα ρσμΩφει 

Ρϋμβαρη ςϊςε ασςϊπ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊµεμα ρςξ Ωοθοξ 34 ςξσ 

Ο.∆. 118/2007. 

 
7.6 ΔΩμ η καςακϋοχρη Ϋ η αμΩθερη γάμεςαι ρε αλλξδαπϊ ΑμΩδξυξ η αμακξάμχρη απεσθϋμεςαι 

ρςξμ εκποϊρχπϊ ςξσ ρςημ ΔλλΩδα, εΩμ σπΩουει, ρε αμςάθεςη πεοάπςχρη απξρςΪλλεςαι 

ρυεςικΫ ςηλεξμξιξςσπάα ρςξμ αλλξδαπϊ ΑμΩδξυξ.  

 
7.7 Ζ σπξγοατεάρα δημϊρια Ρϋμβαρη Ϊυει ιρυϋ μΪυοι ςη λΫνη ςξσ Ϊογξσ δηλ. 15 / 12 / 2014, 

αουάζξμςαπ απϊ ςημ ημεοξμημάα αμακξάμχρηπ ρςξμ ΑμΩδξυξ ςηπ ξοιρςικΫπ καςακϋοχρηπ 

ςξσ Ϊογξσ ρε ασςϊμ 

 

7.8 Δμδεικςικϊ κεάμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ επιρσμΩπςεςαι ρςη ΔιακΫοσνη (ΛΔΠΞΡ Γ΄ - 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ). ΙαςΩ ςημ σπξγοατΫ ςηπ Ρϋμβαρηπ, δε υχοεά ξπξιαδΫπξςε 

διαποαγμΩςεσρη, ξϋςε καθ’ ξιξμδΫπξςε ςοϊπξ ςοξπξπξάηρη Ϋ ρσμπλΫοχρη ςηπ ποξρτξοΩπ 

ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 
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7.9 Ρε αμςικειμεμικΩ δικαιξλξγημΪμεπ πεοιπςόρειπ, ετϊρξμ ρσμτχμΫρξσμ ποξπ ςξϋςξ και ςα 

δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μΪοη και σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι η ςοξπξπξάηρη ποξβλΪπεςαι απϊ 

ρσμβαςικϊ ϊοξ, μπξοεά μα ςοξπξπξιεάςαι η ρϋμβαρη, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη αομξδάξσ 

ξογΩμξσ. Ζ απϊταρη ςηπ διξάκηρηπ με ςημ ξπξάα ρσμαιμεά ρςημ ςοξπξπξάηρη, δϋμαςαι μα 

ποξρβληθεά απϊ ξπξιξμδΫπξςε Ϊυει Ϊμμξμξ ρσμτΪοξμ. 

 

7.10 Ζ ρϋμβαρη θεχοεάςαι ϊςι εκςελΪρςηκε ϊςαμ:  

 Οαοαδξθεά ϊλη η πξρϊςηςα ςχμ ειδόμ  

 Δκδξθξϋμ ςα ποακςικΩ παοΩδξρηπ – παοαλαβΫπ με ςα ξπξάα πιρςξπξιεάςαι η ξοιρςικΫ 

και πξιξςικΫ παοαλαβΫ ςχμ ειδόμ   

 Γάμει η απξπληοχμΫ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμΫμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμΪμχπ επιβληθξϋμ 

ςσυϊμ κσοόρειπ Ϋ εκπςόρειπ.  

 Δκπληοχθξϋμ και ξι ςσυϊμ λξιπΪπ ρσμβαςικΪπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ 

ρσμβαλλϊμεμα μΪοη και απξδερμεσςξϋμ ξι ρυεςικΪπ εγγσΫρειπ καςΩ ςα 

ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 

 

7.11 ξ κεάμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ καςιρυϋει κΩθε Ωλλξσ κειμΪμξσ ρςξ ξπξάξ ςξϋςξ ρςηοάζεςαι, ϊπχπ 

ποξρτξοΩ, ΔιακΫοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ Ϋ αμΩθερηπ, εκςϊπ καςΩδηλχμ 

ρταλμΩςχμ Ϋ παοαδοξμόμ. 

 

8. ΙΣΠΩΡΔΘΡ 
 

8.1 Ξ ΟοξμηθεσςΫπ πξσ δεμ ποξρΪουεςαι μΪρα ρςημ ποξθερμάα πξσ ςξσ ξοάρςηκε για μα 

σπξγοΩφει ςη ρυεςικΫ Ρϋμβαρη, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΩ Ϊκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη 

πξσ Ϊγιμε ρςξ ϊμξμΩ ςξσ και απϊ κΩθε δικαάχμα πξσ απξοοΪει απϊ ασςΫμ, με απϊταρη ςξσ 

Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ. 

 

8.2 Λε ςημ άδια διαδικαράα, ξ ΟοξμηθεσςΫπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΩ Ϊκπςχςξπ απϊ ςη 

ρϋμβαρη και απϊ κΩθε δικαάχμΩ ςξσ πξσ απξοοΪει απ’ ασςΫ, ετϊρξμ δεμ ποξρΪτεοε ςιπ 

ποξρτεοϊμεμα εάδη μΪρα ρςξ ρσμβαςικϊ υοϊμξ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα 

ποξβλΪπξμςαι ρςξ Ωοθοξ 26 ςξσ Ι.Ο.∆. 118/2007. Για κΩθε γεμικΩ παοΩβαρη απϊ ςξμ 

ΑμΩδξυξ, ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ (ϊπχπ καθξοάζξμςαι απϊ ασςΫ) και για ρσμπεοιτξοΩ 

αμςάθεςη με ςα ρσμαλλακςικΩ Ϋθη και ςιπ αουΪπ ςηπ καλΫπ πάρςηπ, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ 

ΓοαμμαςΪα, καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ αομϊδιαπ ΔπιςοξπΫπ ΟαοαλαβΫπ, επιβΩλλξμςαι 

κσοόρειπ πξσ διαλαμβΩμξμςαι απϊ ςξ Ο.Δ. 118/2007, δηλαδΫ η ρϋρςαρη, ποϊρςιμξ, 

κΫοσνη εκπςόςξσ απϊ ςη Ρϋμβαρη. 

 

8.3 Ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ πξσ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη Ϋ Ρϋμβαρη, 

επιβΩλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ ΔπιςοξπΫπ ΟαοαλαβΫπ και 

ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Ϋ ΔπιςοξπΫπ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, η 

ξπξάα σπξυοεχςικΩ καλεά ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυΫ ενηγΫρεχμ αθοξιρςικΩ Ϋ 

διαζεσκςικΩ, ξι παοακΩςχ κσοόρειπ: 

 α. ΟοξμΫθεια ςχμ ειδόμ, ρε βΩοξπ ςξσ Ϊκπςχςξσ ΟοξμηθεσςΫ, εάςε απϊ ςξσπ σπξλξάπξσπ 

Αμαδϊυξσπ πξσ εάυαμ λΩβει μΪοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ Ϋ εάυαμ κληθεά για διαποαγμΩςεσρη, 

εάςε με διεμΪογεια διαγχμιρμξϋ, εάςε με διαποαγμΩςεσρη, αμ ρσμςοΪυξσμ ξι 

ποξωπξθΪρειπ ςξσ Ωοθοξσ 22 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. ΙΩθε Ωμερη Ϋ Ϊμμερη ποξκαλξϋμεμη 

ζημάα ςξσ Δημξράξσ Ϋ ςσυϊμ διατξοΩ πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγάζεςαι ρε βΩοξπ ςξσ 
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εκπςόςξσ ΟοξμηθεσςΫ.  

β. Οοξρχοιμϊπ Ϋ ξοιρςικϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξμηθειόμ 

ςχμ τξοΪχμ πξσ εμπάπςξσμ ρςξ πεδάξ εταομξγΫπ ςξσ Μ. 2286/1995. Ξ απξκλειρμϊπ, ρε 

ξπξιαδΫπξςε πεοάπςχρη, επιβΩλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ ΑμΩπςσνηπ, 

ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ ΟξλιςικΫπ Οοξγοαμμαςιρμξϋ Οοξμηθειόμ, η 

ξπξάα σπξυοεχςικΩ καλεά ςξμ εμδιατεοϊμεμξ για παοξυΫ ενηγΫρεχμ και µεςΩ απϊ 

αιςιξλξγημΪμη ειρΫγηρη ςξσ τξοΪα πξσ διεμεογεά ςξ διαγχμιρμϊ. 

γ. Ιαςαλξγιρμϊπ ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ πξρξϋ άρξσ με ςξ 10% ςηπ ανάαπ ςχμ ποξπ ποξμΫθεια 

ειδόμ για ςιπ ξπξάεπ κηοϋυθηκε Ϊκπςχςξπ ϊςαμ ςξσ δϊθηκε ςξ δικαάχμα μα παοαδόρει 

ςα εμ λϊγχ εάδη μΪυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημάαπ διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, 

αμενΩοςηςα εΩμ ςελικΩ Ϊκαμε Ϋ ϊυι υοΫρη ςξσ δικαιόμαςξπ ασςξϋ. Ρε πεοάπςχρη πξσ η 

ποξμΫθεια σλικξϋ ρε βΩοξπ εκπςόςξσ ΟοξμηθεσςΫ γάμεςαι με ςοξπξπξάηρη ϊοχμ Ϋ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ καςακϋοχρηπ ςηπ αμΩθερηπ Ϋ ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςιπ ξπξάεπ 

κηοϋυθηκε Ϊκπςχςξπ καςΩ πεοάπςχρη, καςΩ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ διατΪοξμςξπ ρε βΩοξπ 

ςξσ, λαμβΩμεςαι σπϊφη η διατξοΩ πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει απϊ ςημ ςοξπξπξάηρη ςχμ 

ρυεςικόμ ϊοχμ Ϋ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, η ξπξάα ρσμφητάζεςαι με ςξ ποξπ 

καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

 

8.4 Ξ ΟοξμηθεσςΫπ δεμ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη Ϋ ςη ρϋμβαρη ϊςαμ: 

α. Ζ ρϋμβαρη δεμ σπξγοΩτηκε Ϋ ςα εάδη δεμ παοαδϊθηκαμ Ϋ αμςικαςαρςΩθηκαμ με εσθϋμη 

ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ.  

β. ΡσμςοΪυξσμ λϊγξι αμχςΪοαπ βάαπ.  

 

8.5 Ρε πεοάπςχρη αμχςΪοαπ βάαπ, η απϊδεινη ςηπ ξπξάαπ βαοϋμει εν ξλξκλΫοξσ ςξμ 

ΟοξμηθεσςΫ, αμ δεμ κΩμει γμχρςϊ με Ϊγγοατξ ρςημ Σπηοεράα, ςα πεοιρςαςικΩ πξσ μα 

απξδεικμϋξσμ ςημ αμχςΪοα βάα μΪρα ρε εάκξρι μΪοεπ (20/μεοξ) απϊ ςϊςε πξσ ρσμΪβηραμ 

και ςα ξπξάα εάυαμ χπ ρσμΪπεια ςημ αδσμαμάα ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για ςημ ξλικΫ Ϋ μεοικΫ 

εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αμΪλαβε, δεμ Ϊυει δικαάχμα μα επικαλερςεά ςημ αμχςΪοα βάα 

και ςα μϊμιμα δικαιόμαςΩ ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςΫ.  

 

8.6 α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξά και κΩθε Ωλλη απαάςηρη ςξσ Δημξράξσ Ϋ ςχμ τξοΪχμ καςΩ 

ςξσ ΟοξμηθεσςΫ θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ ρςξ τξοΪα, θα 

βεβαιξϋμςαι χπ Δημϊριξ Ϊρξδξ και θα ειρποΩςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ πεοά 

Δημξράχμ Δρϊδχμ. Ρε πεοάπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβΩλλεςαι αμαλξγικΩ 

ρε ϊλα ςα μΪλη ςηπ Έμχρηπ. 

 

9. ΔΙΟΠΞΡΩΟΖΡΖ ΞΣ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ 
 

9.1. Ξ ΟοξμηθεσςΫπ ξοάζει Δκποϊρχπξ και ςξμ ενξσριξδξςεά με ειδικϊ πληοενξϋριξ μα σπξγοΩφει 

ςη Ρϋμβαρη, μα ςξμ εκποξρχπεά Ϊμαμςι ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ και μα εμεογεά κας’ εμςξλΫ 

και για λξγαοιαρμϊ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για ϊλα ςα ζηςΫμαςα πξσ ρυεςάζξμςαι με ςη Ρϋμβαρη. 

ΔπιπλΪξμ, ποΪπει μα ξοιρθεά και αμαπληοχςΫπ ςξσ Δκποξρόπξσ με ςιπ άδιεπ αομξδιϊςηςεπ. 

ΑλλαγΫ ποξρόπξσ Ϋ διεϋθσμρηπ ςξσ Δκποξρόπξσ Ϋ/ και ςξσ ΑμαπληοχςΫ ςξσ αματΪοεςαι 

γοαπςΩ ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και ιρυϋει μεςΩ απϊ ςη γοαπςΫ Ϊγκοιρη ασςΫπ. 

 

9.2. Ξ Δκποϊρχπξπ και ξ ΑμαπληοχςΫπ Δκποϊρχπξπ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ εάμαι, μεςανϋ Ωλλχμ, 

ενξσριξδξςημΪμξι μα ςξμ αμςιποξρχπεϋξσμ ρε ϊλα ςα θΪμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη Ρϋμβαρη και 

μα διεσθεςξϋμ για λξγαοιαρμϊ ςξσ ξπξιαδΫπξςε διατξοΩ ποξκϋπςει Ϋ ρυεςάζεςαι με ςη 

Ρϋμβαρη, ρσμμεςΪυξμςαπ, ϊπξςε και ϊπξσ κληθξϋμ, ρε ρσμαμςΫρειπ με ςα αομϊδια για ςημ 

παοακξλξϋθηρη και ςξμ Ϊλεγυξ ϊογαμα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ.  
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10. ΚΣΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ – ΙΑΑΓΓΔΚΘΑ 
 

10.1  H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδάκαια ρε πεοάπςχρη πξσ ξ ΟοξμηθεσςΫπ: 

 κηοσυθεά ρε καςΩρςαρη πςόυεσρηπ Ϋ γάμξσμ ποΩνειπ αμαγκαρςικΫπ εκςελΪρεχπ ρε 

βΩοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ Ϋ ρε ρημαμςικϊ μΪοξπ ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ ρςξιυεάχμ Ϋ ςεθεά 

σπϊ εκκαθΩοιρη Ϋ σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικΫπ διαυεάοιρηπ. 

 καθσρςεοΫρει απξδεδειγμΪμα απϊ σπαιςιϊςηςΩ ςξσ ςημ εκςΪλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

 ξ ΟοξμηθεσςΫπ δεμ σλξπξιεά ςιπ ρσμβαςικΪπ ςξσ σπξυοεόρειπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοάζεςαι 

ρςη Ρϋμβαρη, παοΩ ςιπ ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμΪμεπ ξυλΫρειπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 ξ ΟοξμηθεσςΫπ εκυχοεά ςη Ρϋμβαρη Ϋ αμαθΪςει εογαράεπ σπεογξλαβικΩ υχοάπ ςημ Ωδεια 

ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 εκδάδεςαι ςελεράδικη απϊταρη καςΩ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για αδάκημα ρυεςικϊ με ςημ Ωρκηρη 

ςξσ επαγγΪλμαςϊπ ςξσ. 

 

10.2 Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, Ϊυει δικαάχμα μα καςαγγεάλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημάχπ γι΄ασςΫμ, 

υχοάπ ςημ ςΫοηρη ξπξιαρδΫπξςε ποξθερμάαπ με γοαπςΫ ειδξπξάηρη ρε πεοάπςχρη καςΩ ςημ 

ξπξάα ξ ΟοξμηθεσςΫπ παοαβεά ξπξιξμδΫπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμΪμχμ ϊλχμ χπ 

ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςΫρει ςημ παοΩβαρη ασςΫ εμςϊπ δΪκα (10) εογαράμχμ ημεοόμ 

απϊ ςη ρυεςικΫ Ϊγγοατη ειδξπξάηρΫ ςξσ απϊ ςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – 

ΗοΩκηπ. 

 

10.3 α απξςελΪρμαςα ςηπ καςαγγελάαπ επΪουξμςαι απϊ ςημ πεοιΪλεσρη ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ, ςηπ εκ 

μΪοξσπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ καςαγγελάαπ. Ιας’ εναάοερη, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δϋμαςαι, 

κας’ εμΩρκηρη διακοιςικΫπ ςηπ εσυΪοειαπ, για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελάαπ εάμαι 

ασςϊ δσμαςϊ, μα ςΩνει εϋλξγη (κας’ ασςΫμ) ποξθερμάα θεοαπεάαπ ςηπ παοαβΩρεχπ, ξπϊςε ςα 

απξςελΪρμαςα ςηπ καςαγγελάαπ επΪουξμςαι ασςϊμαςα με ςημ πΩοξδξ ςηπ ςαυθεάραπ 

ποξθερμάαπ, εκςϊπ εΩμ η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ γμχρςξπξιΫρει εγγοΩτχπ ποξπ ςξμ ΑμΩδξυξ ϊςι 

θεχοεά ςημ παοΩβαρη θεοαπεσθεάρα. 

 

10.4 Λε ςημ απϊταρη κΫοσνηπ ΟοξμηθεσςΫ εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοΪυεςαι ρ’ ασςϊμ η 

δσμαςϊςηςα μα παοαδόρει ςα εάδη μΪυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημάαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 

πξσ διεμεογεάςαι ειπ βΩοξπ ςξσ, επιβΩλλεςαι ρσμξλικΩ ποϊρςιμξ για εκποϊθερμη παοΩδξρη 

άρξ με πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμβαςικΫπ ςιμΫπ, αμενΩοςηςα απϊ ςημ ημεοξμημάα παοΩδξρηπ μΪρα 

ρςξ παοευϊμεμξ υοξμικϊ διΩρςημα. ΔΩμ ξ Ϊκπςχςξπ παοαδόρει ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ, ξ 

διαγχμιρμϊπ Ϋ ςα απξςελΪρμαςα ασςξϋ, μαςαιόμξμςαι, με απϊταρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ 

ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςικΫ παοαλαβΫ ςχμ ειδόμ. 

 

10.5 ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςΩ ςημ καςαγγελάα ςηπ Ρϋμβαρηπ, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ βεβαιόμει 

ςημ ανάα ςξσ παοαρυεθΪμςξπ μΪοξσπ ςηπ ποξμΫθειαπ, καθόπ και κΩθε ξτειλΫ Ϊμαμςι ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ καςΩ ςημ ημεοξμημάα καςαγγελάαπ. Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ αμαρςΪλλει ςημ 

καςαβξλΫ ξπξιξσδΫπξςε πξρξϋ πληοχςΪξσ ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ ΑμΩδξυξ 

μΪυοιπ εκκαθαοάρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ.  

 

10.6 ΠηςΩ ρσμτχμεάςαι μεςανϋ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ αουΫπ και ςξσ ΟοξμηθεσςΫ ϊςι – ρε κΩθε 

πεοάπςχρη – ξ ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλΫοχπ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, 

λϊγχ σπαάςιαπ και απξδεδειγμΪμηπ ρσμπεοιτξοΩπ ςηπ πξσ ρσμδΪεςαι αιςιχδόπ με 

ποξκληθεάρα ζημάα Ϋ παοΩβαρη ξπξιξσδΫπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςΩ ςημ 

εμΩρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικΩ με ςημ εκςΪλερη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςημ 

παοξϋρα ρϋμβαρη Ϊογξσ. 
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11. ΟΞΘΜΘΙΔΡ ΠΖΠΔΡ 

 

11.1 Ζ παοΩδξρη και η παοαλαβΫ ςχμ ειδόμ θα γάμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιΩγοαμμα, ϊπχπ 

ασςϊ θα καθξοιρθεά ρςη ρυεςικΫ Ρϋμβαρη.  

 

11.2 Ρε πεοιπςόρειπ καθσρςεοΫρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημΪμεπ ημεοξμημάεπ παοΩδξρηπ ςχμ 

ειδόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ ΟοξμηθεσςΫ, επιβΩλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ ποξβλεπξμΪμχμ, καςΩ 

πεοάπςχρη, κσοόρεχμ και ποϊρςιμξ ρϋμτχμα με ςα παοακΩςχ: 

α. Για καθσρςΪοηρη πξσ πεοιξοάζεςαι ρε υοξμικϊ διΩρςημα πξσ δεμ σπεοβαάμει ςξ 1/4 ςξσ 

μΪγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ, απϊ ςξ Ωοθοξ 26 Ο.Δ. 118/07, υοϊμξσ παοΩςαρηπ, πξρξρςϊ 1% 

επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ ςηπ ποξμΫθειαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

β. Για καθσρςΪοηρη πξσ πεοιξοάζεςαι ρε υοξμικϊ διΩρςημα απϊ 1/4 μΪυοι ςξ 1/2 ςξσ 

μΪγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςξ Ωοθοξ 26 ςξσ παοϊμςξπ υοϊμξσ παοΩςαρηπ, πξρξρςϊ 3% επά 

ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ ςηπ ποξμΫθειαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ΔΩμ καςΩ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοϊμξσ παοΩςαρηπ, ςχμ πεοιπςόρεχμ α και β ποξκϋπςει 

κλΩρμα ημΪοαπ, θεχοεάςαι ξλϊκληοη μΪοα. 

γ. Για καθσρςΪοηρη πξσ σπεοβαάμει ςξ παοαπΩμχ 1/2 πξρξρςϊ 5% επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ 

ςηπ ποξμΫθειαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

 

11.3 Ξι πξιμικΪπ οΫςοεπ δεμ επιβΩλλξμςαι και η Ϊκπςχρη δεμ επΪουεςαι αμ ξ ΟοξμηθεσςΫπ 

απξδεάνει ϊςι η καθσρςΪοηρη ξτεάλεςαι ρε αμόςεοη βάα Ϋ ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ 

ΑουΫπ. 

 

11.4 α παοαπΩμχ, καςΩ πεοάπςχρη, πξρξρςΩ ποξρςάμχμ σπξλξγάζξμςαι ρςη ρσμβαςικΫ ανάα ςηπ 

ποξμΫθειαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοάπ ςξ Τ.Ο.Α. 

 

11.5 Αμ ξ ΟοξμηθεσςΫπ καθσρςεοΫρει ςημ παοΩδξρη ςηπ ποξμΫθειαπ πΩμχ απϊ Ϊμα μΫμα χπ ποξπ 

ςη ρσμτχμημΪμη ημεοξμημάα παοΩδξρηπ, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ Ϊυει ςξ δικαάχμα μα 

καςαγγεάλει ςη Ρϋμβαρη και μα κηοϋνει Ϊκπςχςξ ςξμ ΑμΩδξυξ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ποξμΫθειαπ 

ςηπ ΞμΩδαπ ειδόμ πξσ Ϊυει αμαλΩβει. 

 

11.6 Ξι οΫςοεπ καθσρςΪοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ θα πεοιΪυξμςαι ρςη Ρϋμβαρη, θα επιβΩλλξμςαι με 

απϊταρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ ΟαοαλαβΫπ και 

θα παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμΪμη πληοχμΫ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 

 

11.7 Ρε πεοάπςχρη Έμχρηπ/ Ιξιμξποανάαπ ξι χπ αμχςΪοχ πξιμικΪπ οΫςοεπ και ςϊκξι επιβΩλλξμςαι 

αμαλξγικΩ ρε ϊλα ςα μΪλη ςηπ Έμχρηπ/ Ιξιμξποανάαπ 

 

12. ΞΠΞΘ ΟΚΖΠΩΛΖΡ 
 

12.1  Ζ πληοχμΫ ςηπ ανάαπ ςχμ ειδόμ ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ θα γάμεςαι ςμημαςικΩ, μεςΩ ςημ ξοιρςικΫ, 

πξιξςικΫ και πξιξςικΫ παοαλαβΫ ςξσπ απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ ςξσ Έογξσ Border.In πξσ 

εκςελεά ςημ ρσγκεκοιμΪμη ποξμΫθεα. Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικΩ για ςημ πληοχμΫ ςξσ 
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ΟοξμηθεσςΫ εάμαι: 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ (ςξ ξπξάξ θα καςαςάθεςαι ρςημ αομϊδια Σπηοεράα με μΪοιμμα ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ) 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικΫπ και αρταλιρςικΫπ εμημεοϊςηςαπ, και  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικΫ, πξιξςικΫ και πξιξςικΫ παοαλαβΫπ 

 

12.2 Ξ ΟοξμηθεσςΫπ επιβαοϋμεςαι με κΩθε μϊμιμη αρταλιρςικΫ ειρτξοΩ και κοΩςηρη σπΪο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ Ϋ Ωλλχμ Ξογαμιρμόμ η ξπξάα καςΩ μϊμξ βαοϋμει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ. ΑπαιςΫρειπ ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ για ξιαδΫπξςε πληοχμΫ δεμ θα γάμξμςαι δεκςΪπ Ωμεσ ςηπ εκ μΪοξσπ ςξσ 

καςαθΪρεχπ ςχμ αμςάρςξιυχμ παοαρςαςικόμ ρςξιυεάχμ και εγγοΩτχμ (ςιμξλϊγια, απξδεάνειπ, 

πιρςξπξιηςικΩ κ.λπ.) πξσ ατξοξϋμ ρςημ ενϊτληρη ςχμ τϊοχμ, αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ και 

λξιπόμ δαπαμόμ πξσ ςξμ βαοϋμξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ μξμξθεςικΪπ και καμξμιρςικΪπ 

ΔιαςΩνειπ. 

 

12.3 Ρημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγάχμ θα γάμεςαι μΪρχ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμεάξσ 

ΑμΩπςσνηπ ΙεμςοικΫπ Λακεδξμάαπ πξσ Ϊυει αμαλΩβει ςημ ςαμειακΫ διαυεάοιρη ςξσ Έογξσ. 

 

12.4 Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανάαπ ςχμ ειδόμ, γάμεςαι παοακοΩςηρη τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ 4%, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Μ. 2198/94 (ΤΔΙ Α’ 43/ 1994), και βαοϋμει ςξμ 

ΑμΩδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςΪοχ παοακοΩςηρη ατξοΩ ποξκαςαβξλΫ τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ 

και ρσμφητάζεςαι καςΩ ςημ εςΫρια τξοξλξγικΫ δΫλχρη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 

 

12.5 Δπάρηπ, παοακοαςεάςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επά ςηπ ρσμξλικΫπ καθαοΫπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ σπΪο 

ςηπ Δμιαάαπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (Ωοθοξ 4 Μ. 4013/2011). 

 

12.6  Ρε πεοάπςχρη Ιξιμξποανάαπ Ϋ Έμχρηπ ποξρόπχμ Ωμεσ μξμικΫπ ποξρχπικϊςηςαπ, ςα 

παοαρςαςικΩ εκδάδξμςαι απϊ κΩθε Ϊμα μΪλξπ ςηπ Ιξιμξποανάαπ Ϋ ςηπ Έμχρηπ υχοιρςΩ, 

αμΩλξγα με ςξ μΪοξπ ςηπ ποξμΫθειπ πξσ αμαςΪθηκε ρε ασςϊ (ςξ μΪλξπ), ϊπχπ Ϊυει πεοιγοατεά 

ρςημ ευμικΫ ΟοξρτξοΩ ςηπ ρυεςικΫπ Έμχρηπ Ϋ Ιξιμξποανάαπ, και με αματξοΩ ρςημ 

πεοιγοατΫ ασςΫ.  

 

12.7 Δάμαι δσμαςϊμ για λϊγξσπ εσυΪοειαπ μα ποξβλετθεά και μα δηλχθεά ποξπ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ 

καςΩ ςη διΩοκεια ρϋμαφηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ξ ξοιρμϊπ εμϊπ μΪλξσπ ςηπ εμόρεχπ Ϋ Ιξιμξποανάαπ 

χπ εκποξρόπξσ. Ξ εκποϊρχπξπ ασςϊπ θα εκδάδει ςξ ρυεςικϊ παοαρςαςικϊ και θα μεοιμμΩ για 

ςημ καςαβξλΫ ςχμ ρυεςικόμ πξρόμ ρςα σπϊλξιπα μΪλη καςΩ ςξ λϊγξ ρσμμεςξυΫπ εκΩρςξσ. Ζ 

ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δεμ σπΪυει καμάα εσθϋμη για ςημ ποξρΫκξσρα καςαβξλΫ ρςα μΪλη ςηπ 

εμόρεχπ / Ιξιμξποανάαπ και δεμ εμπλΪκεςαι εμ γΪμει καθ’ ξιξμδΫπξςε ςοϊπξ ρε ζηςΫμαςα πξσ 

αματΪοξμςαι ρςιπ ερχςεοικΪπ ρυΪρειπ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ εμόρεχπ / Ιξιμξποανάαπ. 

 

 

13. ΔΘΔΘΙΔΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ 
 

1)  Ξ ΟοξμηθεσςΫπ ξτεάλει μα εκςελεά ςα καθΫκξμςα πξσ αμαλαμβΩμει με ςη Ρϋμβαρη ρϋμτχμα με 

ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςηπ ΔιακΫοσνηπ, ςηπ Απϊταρηπ Ιαςακϋοχρηπ και ςηπ ΟοξρτξοΩπ ςξσ, 

διατξοεςικΩ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει καςΩ μϊμξ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ. 

 

2)  Ιαθ΄ ϊλη ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ςξσ Έογξσ, ξ ΟοξμηθεσςΫπ θα ποΪπει μα ρσμεογΩζεςαι ρςεμΩ με 

ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, σπξυοεξϋςαι δε μα λαμβΩμει σπϊφη ςξσ ξπξιερδΫπξςε παοαςηοΫρειπ ςηπ 

ρυεςικΩ με ςημ εκςΪλερη ςηπ ποξμΫθειαπ. 
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3) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ θα εάμαι πλΫοχπ και απξκλειρςικΩ μϊμξπ σπεϋθσμξπ για ςημ ςΫοηρη ςηπ ιρυϋξσραπ 

μξμξθεράαπ χπ ποξπ ςξ απαρυξλξϋμεμξ απϊ ασςϊμ ποξρχπικϊ για ςημ εκςΪλερη ςχμ 

σπξυοεόρεχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δεμ Ϊυει σπξυοΪχρη καςαβξλΫπ απξζημάχρηπ 

για σπεοχοιακΫ απαρυϊληρη Ϋ ξπξιαδΫπξςε Ωλλη αμξιβΫ ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ Ϋ 

ςοάςχμ.  

 
4) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλάρει ςημ Ϊγκαιοη και Ωοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμΫθεια ςχμ 

ειδόμ, μα ςα μεςατΪοει με δικΫ ςξσ δαπΩμη, μα ςα εγκαςαρςΫρει ρςξσπ σπξδειυθΪμςεπ υόοξσπ και 

μα ςα παοαδόρει ρε πλΫοη λειςξσογάα. 

 
5) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ παοΪυει εγγϋηρη καλΫπ λειςξσογάαπ για κΩθε εάδξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ 

ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ. 

 
6) Ρε πεοάπςχρη καςαρκεσαρςικξϋ ελαςςόμαςξπ Ϋ ποξβλΫμαςξπ ρςη λειςξσογάα κλπ, ξ ΟοξμηθεσςΫπ 

σπξυοεξϋςαι με δικΩ ςξσ Ϊνξδα μα αμςικαςαρςΫρει ςημ ελαςςχμαςικΫ πξρϊςηςα με μΪξ ϊμξιξ ιδάχμ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, εμςϊπ επςΩ (7) εογΩριμχμ ημεοόμ. 

 
7) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ πξσ θα καςαρςεά σπϊςοξπξπ για ποξμΫθεια ακαςΩλληλχμ ειδόμ κηοϋρρεςαι 

Ϊκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμΪπειεπ. 

 
8) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ ξτεάλει μα εμεογεά με επιμΪλεια και τοξμςάδα, όρςε μα εμπξδάζει ποΩνειπ Ϋ 

παοαλεάφειπ πξσ θα μπξοξϋραμ μα Ϊυξσμ απξςΪλερμα αμςάθεςξ με ςξ ρσμτΪοξμ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ 

ΑουΫπ. 

 
9) Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ απαλλΩρρεςαι απϊ κΩθε εσθϋμη και σπξυοΪχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα Ϋ απϊ 

κΩθε Ωλλη αιςάα καςΩ ςημ εκςΪλερη ςξσ Έογξσ. Ρε πεοάπςχρη ξπξιαρδΫπξςε παοΩβαρηπ Ϋ ζημάαπ 

πξσ ποξκληθεά ρε ςοάςξσπ απϊ ςα τσρικΩ ποϊρχπα πξσ απαρυξλεά ξ ΟοξμηθεσςΫπ Ϋ ξι 

σπεογξλΩβξι ασςξϋ, σπξυοεξϋςαι ξ ΟοξμηθεσςΫπ μϊμξπ ασςϊπ ποξπ απξκαςΩρςαρΫ ςηπ.  

 
10)  Ζ μελΪςη και η καςαρκεσΫ ςξσ ποξπ ποξμΫθεια ρσρςΫμαςξπ μα εάμαι ποϊρταςεπ, μα Ϊυξσμ βαριρςεά 

ρςιπ ρϋγυοξμεπ ςευμξλξγικΪπ αμςιλΫφειπ, και μα πληοξϋμ ςα σφηλϊςεοα επαγγελμαςικΩ 

standards ανιξπιρςάαπ. 

 

11) Ξ ποξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋρει και εγκαςαρςΫρει ςξ ϊλξ ρϋρςημα  και ϊλη ςημ 

απαιςξϋμεμη σπξδξμΫ, όρςε ςξ ρϋρςημα μα εάμαι ρε πλΫοη λειςξσογάα. 

 

12) Ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ ποΪπει μα βαράζεςαι ρε ρϋγυοξμη και δξκιμαρμΪμη ευμξλξγάα και 

αουιςεκςξμικΫ (Hardware και Software) πξσ μα λαμβΩμει σπϊφη και μα εάμαι καςαλλΫλχπ 

ποξραομξρμΪμη ρςημ ςευμξλξγικΫ σπξδξμΫ ςηπ ΓΓΟΡ. 

 

13) Ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ ϊρξμ ατξοΩ ςη διαρϋμδερη και διαλειςξσογικϊςηςα με Ωλλα 

ρσρςΫμαςα θα ποΪπει μα λαμβΩμει σπϊφη ςημ παοΩγοατξ ΟεοιβΩλλξμ Διαλειςξσογικϊςηςαπ 

(ΟΔ.Δ.). 

 

14) Όρξμ ατξοΩ ςημ εγκαςΩρςαρη ςχμ ποξπ ποξμΫθεια μεοόμ ςξσ ενξπλιρμξϋ ποΪπει μα 

αμςαπξκοάμξμςαι ρςιπ παοακΩςχ απαιςΫρειπ:  

 Όλα ςα εναοςΫμαςα μα εάμαι αμΪρχπ ποξριςΩ ρςξ ποξρχπικϊ ρσμςΫοηρηπ, μα αταιοξϋμςαι και 

μα αμςικαθάρςαμςαι με εσκξλάα. 

 Μα σπΩουξσμ εσδιΩκοιςα και ποξριςΩ ρημεάα ελΪγυξσ ρε ϊλα ςα βαρικΩ μΪοη ςχμ 

κσκλχμΩςχμ. 
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15) α ρσμξδεϋξμςα ςευμικΩ εγυειοάδια θα εάμαι εσκοιμΫ, με επιςσυεάπ πεοιγοατΪπ ςχμ ρσρκεσόμ. Έμα 

set απϊ ςα αμχςΪοχ εγυειοάδια θα ρσμξδεϋξσμ απαοαάςηςα κΩθε ποξρτξοΩ. 

 

16) ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα θα εάμαι καςΩλληλξ για απεοιϊοιρςη λειςξσογάα, υχοάπ μεςαβξλΫ ςχμ 

λειςξσογικόμ ςξσ επιδϊρεχμ και ειδικΩ καςαρκεσαρμΪμξ όρςε μα λειςξσογεά ξμαλΩ για ϊρξ ςξ 

δσμαςϊμ μακοϊ υοξμικϊ διΩρςημα υχοάπ ςημ αμΩγκη ςευμικΫπ επάβλεφηπ (UNMANNED). 

 

17) Ξ ρυεδιαρμϊπ, η καςαρκεσΫ και εγκαςΩρςαρΫ ςξσ θα γάμει όρςε μα μημ επηοεΩζεςαι η ξμαλΫ 

λειςξσογάα ςξσ, σπϊ δσρμεμεάπ καιοικΪπ ρσμθΫκεπ καθόπ και απϊ ρσμΫθη ρσρρόοεσρη ρκϊμηπ 

ρςιπ επά μΪοξσπ μξμΩδεπ ςξσ. 

 

18) Ρε επάπεδξ τσρικΫπ αρτΩλειαπ, ξ ενξπλιρμϊπ πξσ θα εγκαςαρςαθεά –ιδιαάςεοα- ρε ενχςεοικξϋπ 

υόοξσπ θα ποΪπει μα υαοακςηοάζεςαι απϊ σφηλΪπ ποξδιαγοατΪπ ποξρςαράαπ (ρΫμαμρη IP) ξι 

ξπξάεπ θα ποΪπει μα αματΪοξμςαι ρατόπ και μα ςεκμηοιόμξμςαι απϊ ςα ςευμικΩ εγυειοάδια. 

 

19) Ξι πηγΪπ θξοϋβξσ (NOISE SOURCES) μα Ϊυξσμ ςημ ελΩυιρςη ποακςικΫ επάδοαρη ρςξ ρϋρςημα. 

 

20) ξ ρϋρςημα θα ποΪπει μα εάμαι ρυεδιαρμΪμξ Ϊςρι όρςε μα εάμαι αποϊρβληςξ απϊ διακξπΪπ και 

ασνξμειόρειπ ςΩρειπ ςοξτξδξράαπ (βλ. Οάμακαπ Ρσμμϊοτχρηπ - UPS). 

 

21) Όλεπ ξι ποξρτεοϊμεμεπ ρσρκεσΪπ θα εάμαι καιμξϋογιεπ και αμεςαυεάοιρςεπ. 

 

22) α configuration αουεάα ποΪπει μα εάμαι αρταλιρμΪμα απϊ μη ενξσριξδξςημΪμη ποϊρβαρη. Ζ 

διαδικαράα ελΪγυξσ ςξσ configuration ποΪπει μα παοΪυεςαι για μα απξκλεάεςαι  η μη ηθελημΪμη  Ϋ 

η λαμθαρμΪμη επΪμβαρη, ρε hardware Ϋ software ρςξ ρϋρςημα ρε διαδικαράα ρσμςΫοηρηπ Ϋ 

λειςξσογικΫπ  υοΫρηπ. 

 

23) ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα, μα απαιςεά ςημ ελΩυιρςη ποακςικΩ ποξληπςικΫ ρσμςΫοηρη. 

 

24) Ρςιπ ποξρτξοΪπ θα πεοιγοΩτεςαι με λεπςξμΪοεια ξ απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ και ςξ εάδξπ ςηπ 

ρσμςΫοηρηπ, για μημιαάα και εςΫρια λειςξσογάα ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ρσρςΫμαςξπ και ςξσ ρσμϊλξσ 

ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςχμ σπξδξμόμ. 

 

 

14. ΠΞΟΞΡ ΟΑΠΑΙΞΚΞΣΗΖΡΖΡ – ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ 
 

14.1 Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ σλξπξάηρηπ ςηπ ποξμΫθειαπ θα γάμεςαι απϊ ςημ αομϊδια ΔπιςοξπΫ 

ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ ςξσ Έογξσ. 

 

14.2 Ζ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ μπξοεά μα απεσθϋμεςαι και εγγοΩτχπ ποξπ 

ςξμ ΟοξμηθεσςΫ, δάμξμςαπ ρσγκεκοιμΪμεπ ξδηγάεπ και καςεσθϋμρειπ. 

 

14.3      Ξ ΟοξμηθεσςΫπ Ϊυει σπξυοΪχρη μα λαμβΩμει σπϊφη ςξσ ςιπ παοαςηοΫρειπ ςηπ ΔπιςοξπΫπ επά 

ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ. ΙΩθε ελΩςςχμα Ϋ παοΩλειφη πξσ γμχρςξπξιεάςαι εγγοΩτχπ ρςξμ 

ΟοξμηθεσςΫ ποΪπει μα επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ, μΪρα ρε εϋλξγη ποξθερμάα πξσ ςΩρρεςαι 

ρςξ ρυεςικϊ Ϊγγοατξ. Ξ ΟοξμηθεσςΫπ Ϊυει ςημ σπξυοΪχρη μα επαμξοθόμει για ςα ελαςςόμαςα 

Ϋ ςιπ παοαλεάφειπ ςξσ καςΩ ςημ παοξυΫ ςηπ σπηοεράαπ ςξσ μΪυοι ςη λΫνη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 

14.4 Ζ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ εάμαι αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη, 
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ςημ ανιξλϊγηρη και ςξμ Ϊλεγυξ ςχμ επιμΪοξσπ εμεογειόμ και ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Ϊογξσ ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ, ρσμςΩρρξμςαπ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικΫπ παοαλαβΫπ ςξσ Ϊογξσ. ΑμαλσςικΩ 

ξ ςοϊπξπ εκςΪλερηπ, παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβΫπ ςξσ Ϊογξσ θα ξοάζεςαι ρςη ρϋμβαρη. 

 

14.5 ξ Ϊογξ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ παοακξλξσθεάςαι, καθξδηγεάςαι και εγκοάμεςαι καθ’ ϊλη ςη διΩοκεια 

ςηπ ρϋμβαρΫπ ςξσ απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, με βΩρη ρυεςικΪπ ειρηγΫρειπ ςηπ ΔπιςοξπΫπ 

ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ. 

 

14.6 Ζ παοΩδξρη ςχμ ειδόμ θα γάμεςαι με Ϊνξδα και εσθϋμη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ ρςξ υόοξ πξσ θα ςξσ 

σπξδειυθεά απϊ ςξμ Σπεϋθσμξ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ ΔξψοΩμηπ. α εάδη ποΪπει μα 

μεςατΪοξμςαι και μα παοαδάδξμςαι εγκαςερςημΪμα Ϊςξιμα για λειςξσογάα Ϋ για υοΫρη, ξ δε 

ΟοξμηθεσςΫπ εσθϋμεςαι για ςημ πξιϊςηςα και ςημ Ωοςια καςΩρςαρη ςξσπ. 

 

14.7 Ζ παοακξλξϋθηρη ςξσ Ϊογξσ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ 

ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ, δεμ απαλλΩρρει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ ςηπ εσθϋμηπ για ρτΩλμαςα, 

αμακοάβειεπ Ϋ παοαλεάφειπ πξσ θα διαπιρςχθξϋμ καςΩ ςημ ξοιρςικΫ παοαλαβΫ ςξσ Ϊογξσ και 

ςα ξπξάα ξ ΟοξμηθεσςΫ σπξυοεξϋςαι μα αμαμξοτόρει ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ παοϊμ 

Ωοθοξ, Ϊρςχ κι αμ ασςΩ δεμ διαπιρςόθηκαμ καςΩ ςημ σλξπξάηρη ςξσ Ϊογξσ. 

 

14.8 Ξ ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμεογΩζεςαι με ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ 

Δογαριόμ και μα διεσκξλϋμει ρςξ Ϊογξ ςξσπ ςξ ποξρχπικϊ και ςξσπ ρσμεογΩςεπ ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ και ςηπ ΔπιςοξπΫπ. Σπξυοεξϋςαι, επάρηπ, ξπξςεδΫπξςε ςξσ ζηςηθεά 

ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ και ςα αομϊδια ϊογαμα ςηπ αμαθΪςξσραπ 

αουΫπ, μα παοάρςαςαι ρε ρσρκΪφειπ για ςημ παοξσράαρη ςξσ Ϊογξσ ςξσ, ςη ρσζΫςηρη 

ποξβλημΩςχμ και, γεμικόπ, θεμΩςχμ πξσ αμακϋπςξσμ καςΩ ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ςη λΫφη ξδηγιόμ και καςεσθϋμρεχμ, καθόπ και εκαςΪοχθεμ διεσκοιμάρεχμ. 

 

 

15.  ΔΙΥΩΠΖΡΔΘΡ – ΛΔΑΒΘΒΑΡΔΘΡ 
 

15.1  Ξ ΟοξμηθεσςΫπ δε δικαιξϋςαι μα μεςαβιβΩρει Ϋ μα εκυχοΫρει ςη Ρϋμβαρη Ϋ μΪοξπ ασςΫπ, υχοάπ 

ςημ Ϊγγοατη ρσμαάμερη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. Ιας’ εναάοερη ξ ΟοξμηθεσςΫπ δικαιξϋςαι μα 

εκυχοΫρει, υχοάπ Ϊγκοιρη, ςιπ απαιςΫρειπ ςξσ Ϊμαμςι ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ για ςημ 

καςαβξλΫ ςξσ Ρσμβαςικξϋ ιμΫμαςξπ, με βΩρη ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ρε οΩπεζα ςηπ 

επιλξγΫπ ςξσ πξσ λειςξσογεά μϊμιμα ρςημ ΔλλΩδα. 

 

15.2   Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δϋμαςαι μα εγκοάμει αάςημα ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για μεςαβάβαρη Ϋ εκυόοηρη, 

μϊμξ ρςημ πεοάπςχρη πξσ εκεάμξπ πξσ ςξμ σπξκαθιρςΩ αμςαπξκοάμεςαι ρςα κοιςΫοια επιλξγΫπ 

πξσ άρυσραμ για ςημ αμΩθερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρε πεοάπςχρη σπξκαςΩρςαρηπ ξ ΟοξμηθεσςΫπ 

δεμ απαλλΩρρεςαι απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ρυεςικΩ με ςξ ςμΫμα ςηπ Ρϋμβαρηπ πξσ Ϊυει Ϋδη 

εκςελερθεά Ϋ ςξ ςμΫμα πξσ δεμ εκυχοΫθηκε. 

 
 

16.  ΔΘΙΑΘΩΛΑΑ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ - ΔΩΡΘΔΘΙΘΑ 
 

Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη διΪπεςαι απϊ ςημ ΔλλημικΫ και ΙξιμξςικΫ Μξμξθεράα και κΩθε διατξοΩ πξσ θα 

ποξκϋφει μεςανϋ ςχμ Σπηοεριόμ και ςξσ ΟοξμηθεσςΫ, η ξπξάα θα ατξοΩ ςημ εκςΪλερη, ςημ 

εταομξγΫ Ϋ γεμικΩ ςιπ ρυΪρειπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ασςΫ, θα λσθεά απϊ ςα εδοεϋξμςα ρςξ 

Μξμϊ Ηερραλξμάκηπ αομϊδια δικαρςΫοια. Δάμαι ασςξμϊηςξ ϊςι ποιμ απϊ ξπξιαδΫπξςε ποξρτσγΫ ρςα 

δικαρςΫοια, ςα ρσμβαλλϊμεμα μΪοη θα καςαβΩλλξσμ κΩθε ποξρπΩθεια για τιλικΫ διεσθΪςηρη ςχμ 

διατξοόμ πξσ εμδευϊμεμα μα αματϋξμςαι μεςανϋ ςξσπ. 
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Ζ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ δεμ αμαλαμβΩμει καμάα σπξυοΪχρη για ςσυϊμ 

μΪςοα πξσ θα λητθξϋμ απϊ ξπξιαδΫπξςε αουΫ και ασνΫρειπ ςχμ κΩθε τϋρεχπ δαπαμόμ, τϊοχμ, 

ςελόμ κ.λπ. 

 

17. ΔΛΟΘΡΔΣΘΙΞΖΑ 
 

Ιαθ’ ϊλη ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλΩ και μεςΩ ςη λΫνη Ϋ λϋρη ασςΫπ, ξ ΟοξμηθεσςΫπ 

αμαλαμβΩμει ςημ σπξυοΪχρη μα ςηοΫρει εμπιρςεσςικΩ και μα μη γμχρςξπξιΫρει ρε ςοάςξσπ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ ςχμ εκποξρόπχμ ςξσ ελλημικξϋ και διεθμξϋπ ϋπξσ), υχοάπ ςημ 

ποξηγξϋμεμη Ϊγγοατη ρσγκαςΩθερη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ, ξπξιαδΫπξςε Ϊγγοατα Ϋ 

πληοξτξοάεπ πξσ θα πεοιΪλθξσμ ρε γμόρη ςξσ καςΩ ςημ εκςΪλερη ςηπ ποξμΫθειαπ και ςημ 

εκπλΫοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ. 

 

Ξ ΟοξμηθεσςΫπ δε δϋμαςαι μα ποξβαάμει ρε δημϊριεπ δηλόρειπ ρυεςικΩ με ςξ αμςικεάμεμξ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ υχοάπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρσμαάμερη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ, ξϋςε μα ρσμμεςΪυει ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ αρσμβάβαρςεπ με ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απΪμαμςι ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και δεμ 

δερμεϋει ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, με καμΪμα ςοϊπξ, υχοάπ ςημ ποξηγξϋμεμη γοαπςΫ ςηπ ρσμαάμερη. 

 

ΙαςΩ ςημ εκςΪλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και ϊλα ςα ενξσριξδξςημΪμα απ’ 

ασςΫμ ποϊρχπα ξτεάλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμΪμα, παοΩ μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ 

δικαιξϋμςαι μα γμχοάζξσμ, πληοξτξοάεπ πξσ πεοιΫλθαμ ρ' ασςξϋπ καςΩ ςη διΩοκεια και με ςημ 

εσκαιοάα ςηπ εκςΪλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ. 
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και ατεςΪοξσ 

 
η εςαιοεάα ................... με ςημ επχμσμάα «.....................................................» πξσ εδοεϋει 

ρςημ………………………… (πεοιξυΫ), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), .Ι. ......, με Α.Τ.Λ. 

.................... & Δ.Ξ.Σ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβΩλλεςαι ρςημ 

παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατΫ ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενΫπ υΩοιμ ρσμςξμάαπ θα καλεάςαι «ΟοξμηθεσςΫπ», 

 

και Ϊυξμςαπ σπϊφη: 
 
ημ αο. …………….. απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξάα καςακσοόθηκε ρςξμ 

ΟοξμηθεσςΫ ςξ απξςΪλερμα ςξσ αμξικςξϋ διεθμΫ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ ποξμΫθεια 

……………………………. (ΔιακΫοσνη 13/2014) πξσ ρςξ ενΫπ θα καλεάςαι υΩοιμ ρσμςξμάαπ «ΟοξμΫθεια», 

 
ρσμτχμΫθηκαμ και Ϊγιμαμ αμξιβαάα απξδεκςΩ ςα ακϊλξσθα :  
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Άοθοξ 1 

Αμςικεάμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – ΟοξδιαγοατΪπ 
 

Λε ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, η Α.Δ.Λ.-Η. αμαθΪςει ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ, ξ ξπξάξπ απξδΪυεςαι και αμαλαμβΩμει 
μα ποξμηθεϋρει με …………………………………………….. ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ……………………………………….. 
(ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ ςξσ  Τ.Ο.Α.) ..........................................., ρϋμτχμα με ςξμ παοακΩςχ 
πάμακα ειδόμ: 
 
 
 

Άοθοξ 2 
Οξιϊςηςα και υαοακςηοιρςικΪπ ιδιϊςηςεπ 

 
α πξιξςικΩ – ςευμικΩ υαοακςηοιρςικΩ ςξσ ρσρςΫμαςξπ ελΪγυξσ ποϊρβαρηπ και ασςϊμαςηπ αμαγμόοιρηπ και 

καςαγοατΫπ ρςξιυεάχμ ξυημΩςχμ παμςϊπ ςϋπξσ, ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικΫπ (η/σ, ξθϊμεπ, εκςσπχςΪπ, 

πξλσμηυαμΫμαςα, ενσπηοεςηςΪπ, ραοχςΪπ κ.λπ.), επάπλχμ (γοατεάα, καοΪκλεπ, ρσοςαοιΪοεπ, εομΩοια, 

μςξσλΩπεπ, γκιρΪ κ.λπ.) και λξιπξϋ ενξπλιρμξϋ για ςη διαμϊοτχρη ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ υόοξσ, εάμαι 

ρϋμτχμα με ςιπ ξοιζϊμεμεπ ρςη ΔιακΫοσνη αο. 13/2014 ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ. 

 

(σμπληοόμεςαι αμάλξγα με ςξ είδξπ για ςξ ξπξίξ ποϊκειςαι μα σπξγοατεί η ϋμβαρη) 

 

Άοθοξ 3 
ΔιΩοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 
ξ υοξμικϊ διΩρςημα ςηπ ποξμΫθειαπ ατξοΩ ςξ διΩρςημα, απϊ ςημ ημεοξμημάα  σπξγοατΫπ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

μΪυοι ςιπ 15.12.2014.  

Ξ ΟοξμηθεσςΫπ παοαιςεάςαι απϊ κΩθε ανάχρη ςξσ Ϊμαμςι ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - 

ΗοΩκηπ, ρε πεοάπςχρη πξσ για ξπξιξδΫπξςε Ωλλξ λϊγξ εκλεάφει ξλικόπ Ϋ μεοικόπ η αμΩγκη ποξμΫθειαπ 

ςχμ ειδόμ πξσ ατξοΩ η παοξϋρα διακΫοσνη, ξπϊςε ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ η εκςΪλερη ςηπ ποξμΫθειαπ 

διακϊπςεςαι με απϊταρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

ΔπιπλΪξμ, η ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ μπξοεά μα διακϊφει ςη ρσματθεάρα Ρϋµβαρη, 

ποιμ απϊ ςη λΫνη ςηπ, υχοάπ μα απαιςεάςαι η καςαβξλΫ απξζημάχρηπ ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ, ετϊρξμ 

ποξκϋπςξσμ λϊγξι αμχςΪοαπ βάαπ Ϋ εΩμ εναρταλάρει ςιπ ποξωπξθΪρειπ κΩλσφηπ ςχμ αμαγκόμ ςηπ (απϊ 

απξθΪμαςα Ωλλξσ δημϊριξσ τξοΪα Ϋ δχοεΪπ). Οοξπ ςξϋςξ θα ειδξπξιΫρει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ δεκαπΪμςε (15) 

ημΪοεπ μχοάςεοα.  

Ζ ρϋμβαρη θεχοεάςαι ϊςι εκςελΪρςηκε ϊςαμ:  

 Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςξσ κΩθε ποξψϊμςξπ, Ϋ εΩμ ασςΫ πξσ παοαδϊθηκε, σπξλεάπεςαι 

ςηπ ρσμβαςικΫπ, καςΩ μΪοξπ πξσ κοάμεςαι απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ Ανιξλϊγηρηπ χπ αρΫμαμςξ. 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοΩδξρηπ-παοαλαβΫπ µε ςα ξπξάα πιρςξπξιεάςαι η ξοιρςικΫ και 

πξιξςικΫ παοαλαβΫ.  

 Έγιμε η απξπληοχμΫ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμΫμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμΪμχπ επιβλΫθηκαμ ςσυϊμ 

κσοόρειπ Ϋ εκπςόρειπ.  

 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπΪπ ρσμβαςικΪπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μΪοη 

και ασςξδερμεϋθηκαμ ξι ρυεςικΪπ εγγσΫρειπ καςΩ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 
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Άοθοξ 4 

Οαοακξλξϋθηρη και ΟαοαλαβΫ ςηπ ΟοξμΫθειαπ 

 

1) Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ σλξπξάηρηπ ςηπ ποξμΫθειαπ θα γάμεςαι απϊ ςημ αομϊδια ΔπιςοξπΫ 

ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ ςξσ Έογξσ. 

 

2) Ζ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ μπξοεά μα απεσθϋμεςαι και εγγοΩτχπ 

ποξπ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ, δάμξμςαπ ρσγκεκοιμΪμεπ ξδηγάεπ και καςεσθϋμρειπ. 

 

3) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ Ϊυει σπξυοΪχρη μα λαμβΩμει σπϊφη ςξσ ςιπ παοαςηοΫρειπ ςηπ ΔπιςοξπΫπ επά ςχμ 

ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ. ΙΩθε ελΩςςχμα Ϋ παοΩλειφη πξσ γμχρςξπξιεάςαι εγγοΩτχπ ρςξμ 

ΟοξμηθεσςΫ ποΪπει μα επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ, μΪρα ρε εϋλξγη ποξθερμάα πξσ ςΩρρεςαι ρςξ 

ρυεςικϊ Ϊγγοατξ. Ξ ΟοξμηθεσςΫπ Ϊυει ςημ σπξυοΪχρη μα επαμξοθόμει για ςα ελαςςόμαςα Ϋ ςιπ 

παοαλεάφειπ ςξσ καςΩ ςημ παοξυΫ ςηπ σπηοεράαπ ςξσ μΪυοι ςη λΫνη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 

4) Ζ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ εάμαι αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη, ςημ 

ανιξλϊγηρη και ςξμ Ϊλεγυξ ςχμ επιμΪοξσπ εμεογειόμ και ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Ϊογξσ ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ, ρσμςΩρρξμςαπ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικΫπ παοαλαβΫπ ςξσ Ϊογξσ. ΑμαλσςικΩ ξ 

ςοϊπξπ εκςΪλερηπ, παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβΫπ ςξσ Ϊογξσ θα ξοάζεςαι ρςη ρϋμβαρη. 

 

5) ξ Ϊογξ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ παοακξλξσθεάςαι, καθξδηγεάςαι και εγκοάμεςαι καθ’ ϊλη ςη διΩοκεια 

ςηπ ρϋμβαρΫπ ςξσ απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, με βΩρη ρυεςικΪπ ειρηγΫρειπ ςηπ ΔπιςοξπΫπ 

ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ. 

 

6) Ζ παοΩδξρη ςχμ ειδόμ θα γάμεςαι με Ϊνξδα και εσθϋμη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ ρςξ υόοξ πξσ θα ςξσ 

σπξδειυθεά απϊ ςξμ Σπεϋθσμξ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ ΔξψοΩμηπ. α εάδη ποΪπει μα 

μεςατΪοξμςαι και μα παοαδάδξμςαι εγκαςερςημΪμα Ϊςξιμα για λειςξσογάα Ϋ για υοΫρη, ξ δε 

ΟοξμηθεσςΫπ εσθϋμεςαι για ςημ πξιϊςηςα και ςημ Ωοςια καςΩρςαρη ςξσπ. 

 

7) Ζ παοακξλξϋθηρη ςξσ Ϊογξσ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ 

Δογαριόμ, δεμ απαλλΩρρει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ ςηπ εσθϋμηπ για ρτΩλμαςα, αμακοάβειεπ Ϋ 

παοαλεάφειπ πξσ θα διαπιρςχθξϋμ καςΩ ςημ ξοιρςικΫ παοαλαβΫ ςξσ Ϊογξσ και ςα ξπξάα ξ 

ΟοξμηθεσςΫ σπξυοεξϋςαι μα αμαμξοτόρει ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ παοϊμ Ωοθοξ, Ϊρςχ κι 

αμ ασςΩ δεμ διαπιρςόθηκαμ καςΩ ςημ σλξπξάηρη ςξσ Ϊογξσ. 

 

8) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμεογΩζεςαι με ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ 

Δογαριόμ και μα διεσκξλϋμει ρςξ Ϊογξ ςξσπ ςξ ποξρχπικϊ και ςξσπ ρσμεογΩςεπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ 

ΑουΫπ και ςηπ ΔπιςοξπΫπ. Σπξυοεξϋςαι, επάρηπ, ξπξςεδΫπξςε ςξσ ζηςηθεά ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ 

& ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ και ςα αομϊδια ϊογαμα ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, μα παοάρςαςαι ρε 

ρσρκΪφειπ για ςημ παοξσράαρη ςξσ Ϊογξσ ςξσ, ςη ρσζΫςηρη ποξβλημΩςχμ και, γεμικόπ, 

θεμΩςχμ πξσ αμακϋπςξσμ καςΩ ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςη λΫφη ξδηγιόμ και 

καςεσθϋμρεχμ, καθόπ και εκαςΪοχθεμ διεσκοιμάρεχμ. 

 

 

Άοθοξ 5 

ΑμξιβΫ ΟοξμηθεσςΫ 

 

Ζ αμξιβΫ ξοάζεςαι ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ …………..Δσοό (………€) υχοάπ Τ.Ο.Α. και …………..Δσοό (………€)  

(ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α.). 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

 
60 
 

 

 
Άοθοξ 6 

οϊπξπ ΟληοχμΫπ ΟοξμηθεσςΫ 
 

1) Ζ πληοχμΫ ςηπ ανάαπ ςχμ ειδόμ ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ θα γάμεςαι ςμημαςικΩ, μεςΩ ςημ ξοιρςικΫ, 

πξιξςικΫ και πξιξςικΫ παοαλαβΫ ςξσπ απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ ςξσ Έογξσ. Απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικΩ για ςημ πληοχμΫ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ εάμαι: 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ (ςξ ξπξάξ θα καςαςάθεςαι ρςημ αομϊδια Σπηοεράα με μΪοιμμα ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ) 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικΫπ και αρταλιρςικΫπ εμημεοϊςηςαπ, και  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικΫ, πξιξςικΫ και πξιξςικΫ παοαλαβΫπ 

 

2) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ επιβαοϋμεςαι με κΩθε μϊμιμη αρταλιρςικΫ ειρτξοΩ και κοΩςηρη σπΪο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ Ϋ Ωλλχμ Ξογαμιρμόμ η ξπξάα καςΩ μϊμξ βαοϋμει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ. ΑπαιςΫρειπ ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ για ξιαδΫπξςε πληοχμΫ δεμ θα γάμξμςαι δεκςΪπ Ωμεσ ςηπ εκ μΪοξσπ ςξσ καςαθΪρεχπ 

ςχμ αμςάρςξιυχμ παοαρςαςικόμ ρςξιυεάχμ και εγγοΩτχμ (ςιμξλϊγια, απξδεάνειπ, πιρςξπξιηςικΩ 

κ.λπ.) πξσ ατξοξϋμ ρςημ ενϊτληρη ςχμ τϊοχμ, αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ και λξιπόμ δαπαμόμ 

πξσ ςξμ βαοϋμξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ μξμξθεςικΪπ και καμξμιρςικΪπ ΔιαςΩνειπ. 

 

3) Ρημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγάχμ θα γάμεςαι μΪρχ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμεάξσ 

ΑμΩπςσνηπ ΙεμςοικΫπ Λακεδξμάαπ πξσ Ϊυει αμαλΩβει ςημ ςαμειακΫ διαυεάοιρη ςξσ Έογξσ. 

 

4) Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανάαπ ςχμ ειδόμ, γάμεςαι παοακοΩςηρη τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ 4%, ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Μ. 2198/94 (ΤΔΙ Α’ 43/ 1994), και βαοϋμει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ. 

Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςΪοχ παοακοΩςηρη ατξοΩ ποξκαςαβξλΫ τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ και 

ρσμφητάζεςαι καςΩ ςημ εςΫρια τξοξλξγικΫ δΫλχρη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 

 

5) Δπάρηπ, παοακοαςεάςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επά ςηπ ρσμξλικΫπ καθαοΫπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ σπΪο ςηπ 

Δμιαάαπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (Ωοθοξ 4 Μ. 4013/2011). 

 

6)  Ρε πεοάπςχρη Ιξιμξποανάαπ Ϋ Έμχρηπ ποξρόπχμ Ωμεσ μξμικΫπ ποξρχπικϊςηςαπ, ςα 

παοαρςαςικΩ εκδάδξμςαι απϊ κΩθε Ϊμα μΪλξπ ςηπ Ιξιμξποανάαπ Ϋ ςηπ Έμχρηπ υχοιρςΩ, αμΩλξγα 

με ςξ μΪοξπ ςηπ ποξμΫθειπ πξσ αμαςΪθηκε ρε ασςϊ (ςξ μΪλξπ), ϊπχπ Ϊυει πεοιγοατεά ρςημ 

ευμικΫ ΟοξρτξοΩ ςηπ ρυεςικΫπ Έμχρηπ Ϋ Ιξιμξποανάαπ, και με αματξοΩ ρςημ πεοιγοατΫ ασςΫ.  

 

7) Δάμαι δσμαςϊμ για λϊγξσπ εσυΪοειαπ μα ποξβλετθεά και μα δηλχθεά ποξπ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ 

καςΩ ςη διΩοκεια ρϋμαφηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ξ ξοιρμϊπ εμϊπ μΪλξσπ ςηπ εμόρεχπ Ϋ Ιξιμξποανάαπ χπ 

εκποξρόπξσ. Ξ εκποϊρχπξπ ασςϊπ θα εκδάδει ςξ ρυεςικϊ παοαρςαςικϊ και θα μεοιμμΩ για ςημ 

καςαβξλΫ ςχμ ρυεςικόμ πξρόμ ρςα σπϊλξιπα μΪλη καςΩ ςξ λϊγξ ρσμμεςξυΫπ εκΩρςξσ. Ζ 

ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δεμ σπΪυει καμάα εσθϋμη για ςημ ποξρΫκξσρα καςαβξλΫ ρςα μΪλη ςηπ 

εμόρεχπ / Ιξιμξποανάαπ και δεμ εμπλΪκεςαι εμ γΪμει καθ’ ξιξμδΫπξςε ςοϊπξ ρε ζηςΫμαςα πξσ 

αματΪοξμςαι ρςιπ ερχςεοικΪπ ρυΪρειπ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ εμόρεχπ / Ιξιμξποανάαπ. 

 
 

Άοθοξ 7  
ΔγγσηςικΫ ΔπιρςξλΫ 

 
1) Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςΫοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ ΟοξμηθεσςΫπ καςαθΪςει με ςημ σπξγοατΫ 

ςηπ Ρϋμβαρηπ ςημ αο. …………………… εγγσηςικΫ επιρςξλΫ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ ςηπ ……………οαπεζαπ 

Ϋ ..…………, πξρξϋ ………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξάξ αμςιρςξιυεά ρε πξρξρςϊ  10% ςηπ ρσμξλικΫπ 

ρσμβαςικΫπ ανάαπ υχοάπ ΤΟΑ.  
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2) Ζ εγγσηςικΫ επιρςξλΫ καλΫπ εκςΪλερηπ θα επιρςοατεά ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ μεςΩ ςημ ΞοιρςικΫ 

ΟαοαλαβΫ ςηπ Οοξμηθεάαπ και ςημ εκπλΫοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

 

3) Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ ξσδεμάα εσθϋμη τΪοει ρε πεοάπςχρη μη Ϊγκαιοηπ επιρςοξτΫπ ςηπ 

εγγσηςικΫπ επιρςξλΫπ, λϊγχ καθσρςΪοηρηπ ςηπ ξοιρςικΫπ παοαλαβΫπ Ϋ ςηπ μη Ϊγκαιοηπ 

αμαζΫςηρηπ ασςΫπ απϊ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ.  

 
 

Άοθοξ 8  
Δκυόοηρη ΑπαιςΫρεχμ  

 

Ξ ΟοξμηθεσςΫπ δεμ δικαιξϋςαι μα μεςαβιβΩρει Ϋ εκυχοΫρει ςη Ρϋμβαρη Ϋ μΪοξπ ασςΫπ Ϋ ςιπ εν ασςΫπ 

πηγΩζξσρεπ σπξυοεόρειπ ςξσ, υχοάπ ςημ Ϊγγοατη ρσμαάμερη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. Ιας' εναάοερη ξ 

ΟοξμηθεσςΫπ δικαιξϋςαι μα εκυχοΫρει, υχοάπ Ϊγκοιρη, ςιπ απαιςΫρειπ ςξσ Ϊμαμςι ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ 

για ςημ καςαβξλΫ Ρσμβαςικξϋ ιμΫμαςξπ, με βΩρη ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ρε οΩπεζα ςηπ επιλξγΫπ ςξσ 

πξσ λειςξσογεά μϊμιμα ρςημ ΔλλΩδα. 

 
 

Άοθοξ 9 
Σπξυοεόρειπ ΟοξμηθεσςΫ 

 
1) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ ξτεάλει μα εκςελεά ςα καθΫκξμςα πξσ αμαλαμβΩμει με ςη Ρϋμβαρη ρϋμτχμα με 

ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςηπ ΔιακΫοσνηπ, ςηπ Απϊταρηπ Ιαςακϋοχρηπ και ςηπ ΟοξρτξοΩπ 

ςξσ, διατξοεςικΩ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει καςΩ μϊμξ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ. 

 

2)  Ιαθ΄ ϊλη ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ςξσ Έογξσ, ξ ΟοξμηθεσςΫπ θα ποΪπει μα ρσμεογΩζεςαι ρςεμΩ με 

ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, σπξυοεξϋςαι δε μα λαμβΩμει σπϊφη ςξσ ξπξιερδΫπξςε παοαςηοΫρειπ ςηπ 

ρυεςικΩ με ςημ εκςΪλερη ςηπ ποξμΫθειαπ. 

 
3) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ θα εάμαι πλΫοχπ και απξκλειρςικΩ μϊμξπ σπεϋθσμξπ για ςημ ςΫοηρη ςηπ ιρυϋξσραπ 

μξμξθεράαπ χπ ποξπ ςξ απαρυξλξϋμεμξ απϊ ασςϊμ ποξρχπικϊ για ςημ εκςΪλερη ςχμ 

σπξυοεόρεχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δεμ Ϊυει σπξυοΪχρη καςαβξλΫπ απξζημάχρηπ 

για σπεοχοιακΫ απαρυϊληρη Ϋ ξπξιαδΫπξςε Ωλλη αμξιβΫ ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ Ϋ 

ςοάςχμ.  

 
4) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλάρει ςημ Ϊγκαιοη και Ωοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμΫθεια ςχμ 

ειδόμ, μα ςα μεςατΪοει με δικΫ ςξσ δαπΩμη, μα ςα εγκαςαρςΫρει ρςξσπ σπξδειυθΪμςεπ υόοξσπ και 

μα ςα παοαδόρει ρε πλΫοη λειςξσογάα. 

 
5) Ξ ΟοξμηθεσςΫπ παοΪυει εγγϋηρη καλΫπ λειςξσογάαπ για κΩθε εάδξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ 

ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ. 

 
6) Ρε πεοάπςχρη καςαρκεσαρςικξϋ ελαςςόμαςξπ Ϋ ποξβλΫμαςξπ ρςη λειςξσογάα κλπ, ξ ΟοξμηθεσςΫπ 

σπξυοεξϋςαι με δικΩ ςξσ Ϊνξδα μα αμςικαςαρςΫρει ςημ ελαςςχμαςικΫ πξρϊςηςα με μΪξ ϊμξιξ ιδάχμ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, εμςϊπ επςΩ (7) εογΩριμχμ ημεοόμ. 

 
7) Ξ ποξμηθεσςΫπ πξσ θα καςαρςεά σπϊςοξπξπ για ποξμΫθεια ακαςΩλληλχμ ειδόμ κηοϋρρεςαι 

Ϊκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμΪπειεπ. 

 
8) Ξ ποξμηθεσςΫπ ξτεάλει μα εμεογεά με επιμΪλεια και τοξμςάδα, όρςε μα εμπξδάζει ποΩνειπ Ϋ 
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παοαλεάφειπ πξσ θα μπξοξϋραμ μα Ϊυξσμ απξςΪλερμα αμςάθεςξ με ςξ ρσμτΪοξμ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ 

ΑουΫπ. 

 
9) Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ απαλλΩρρεςαι απϊ κΩθε εσθϋμη και σπξυοΪχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα Ϋ απϊ 

κΩθε Ωλλη αιςάα καςΩ ςημ εκςΪλερη ςξσ Έογξσ. Ρε πεοάπςχρη ξπξιαρδΫπξςε παοΩβαρηπ Ϋ ζημάαπ 

πξσ ποξκληθεά ρε ςοάςξσπ απϊ ςα τσρικΩ ποϊρχπα πξσ απαρυξλεά ξ ποξμηθεσςΫπ Ϋ ξι 

σπεογξλΩβξι ασςξϋ, σπξυοεξϋςαι ξ ποξμηθεσςΫπ μϊμξπ ασςϊπ ποξπ απξκαςΩρςαρΫ ςηπ.  

 
10)  Ζ μελΪςη και η καςαρκεσΫ ςξσ ποξπ ποξμΫθεια ρσρςΫμαςξπ μα εάμαι ποϊρταςεπ, μα Ϊυξσμ βαριρςεά 

ρςιπ ρϋγυοξμεπ ςευμξλξγικΪπ αμςιλΫφειπ, και μα πληοξϋμ ςα σφηλϊςεοα επαγγελμαςικΩ 

standards ανιξπιρςάαπ. 

 

11) Ξ ποξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋρει και εγκαςαρςΫρει ςξ ϊλξ ρϋρςημα  και ϊλη ςημ 

απαιςξϋμεμη σπξδξμΫ, όρςε ςξ ρϋρςημα μα εάμαι ρε πλΫοη λειςξσογάα. 

 

12) Ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ ποΪπει μα βαράζεςαι ρε ρϋγυοξμη και δξκιμαρμΪμη ευμξλξγάα και 

αουιςεκςξμικΫ (Hardware και Software) πξσ μα λαμβΩμει σπϊφη και μα εάμαι καςαλλΫλχπ 

ποξραομξρμΪμη ρςημ ςευμξλξγικΫ σπξδξμΫ ςηπ ΓΓΟΡ. 

 

13) Ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ ϊρξμ ατξοΩ ςη διαρϋμδερη και διαλειςξσογικϊςηςα με Ωλλα 

ρσρςΫμαςα θα ποΪπει μα λαμβΩμει σπϊφη ςημ παοΩγοατξ ΟεοιβΩλλξμ Διαλειςξσογικϊςηςαπ 

(ΟΔ.Δ.). 

 

14) Όρξμ ατξοΩ ςημ εγκαςΩρςαρη ςχμ ποξπ ποξμΫθεια μεοόμ ςξσ ενξπλιρμξϋ ποΪπει μα 

αμςαπξκοάμξμςαι ρςιπ παοακΩςχ απαιςΫρειπ:  

 Όλα ςα εναοςΫμαςα μα εάμαι αμΪρχπ ποξριςΩ ρςξ ποξρχπικϊ ρσμςΫοηρηπ, μα αταιοξϋμςαι και 

μα αμςικαθάρςαμςαι με εσκξλάα. 

 Μα σπΩουξσμ εσδιΩκοιςα και ποξριςΩ ρημεάα ελΪγυξσ ρε ϊλα ςα βαρικΩ μΪοη ςχμ 

κσκλχμΩςχμ. 

 

15) α ρσμξδεϋξμςα ςευμικΩ εγυειοάδια θα εάμαι εσκοιμΫ, με επιςσυεάπ πεοιγοατΪπ ςχμ ρσρκεσόμ. Έμα 

set απϊ ςα αμχςΪοχ εγυειοάδια θα ρσμξδεϋξσμ απαοαάςηςα κΩθε ποξρτξοΩ. 

 

16) ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα θα εάμαι καςΩλληλξ για απεοιϊοιρςη λειςξσογάα, υχοάπ μεςαβξλΫ ςχμ 

λειςξσογικόμ ςξσ επιδϊρεχμ και ειδικΩ καςαρκεσαρμΪμξ όρςε μα λειςξσογεά ξμαλΩ για ϊρξ ςξ 

δσμαςϊμ μακοϊ υοξμικϊ διΩρςημα υχοάπ ςημ αμΩγκη ςευμικΫπ επάβλεφηπ (UNMANNED). 

 

17) Ξ ρυεδιαρμϊπ, η καςαρκεσΫ και εγκαςΩρςαρΫ ςξσ θα γάμει όρςε μα μημ επηοεΩζεςαι η ξμαλΫ 

λειςξσογάα ςξσ, σπϊ δσρμεμεάπ καιοικΪπ ρσμθΫκεπ καθόπ και απϊ ρσμΫθη ρσρρόοεσρη ρκϊμηπ 

ρςιπ επά μΪοξσπ μξμΩδεπ ςξσ. 

 

18) Ρε επάπεδξ τσρικΫπ αρτΩλειαπ, ξ ενξπλιρμϊπ πξσ θα εγκαςαρςαθεά –ιδιαάςεοα- ρε ενχςεοικξϋπ 

υόοξσπ θα ποΪπει μα υαοακςηοάζεςαι απϊ σφηλΪπ ποξδιαγοατΪπ ποξρςαράαπ (ρΫμαμρη IP) ξι 

ξπξάεπ θα ποΪπει μα αματΪοξμςαι ρατόπ και μα ςεκμηοιόμξμςαι απϊ ςα ςευμικΩ εγυειοάδια. 

 

19) Ξι πηγΪπ θξοϋβξσ (NOISE SOURCES) μα Ϊυξσμ ςημ ελΩυιρςη ποακςικΫ επάδοαρη ρςξ ρϋρςημα. 

 

20) ξ ρϋρςημα θα ποΪπει μα εάμαι ρυεδιαρμΪμξ Ϊςρι όρςε μα εάμαι αποϊρβληςξ απϊ διακξπΪπ και 

ασνξμειόρειπ ςΩρειπ ςοξτξδξράαπ (βλ. Οάμακαπ Ρσμμϊοτχρηπ - UPS). 
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21) Όλεπ ξι ποξρτεοϊμεμεπ ρσρκεσΪπ θα εάμαι καιμξϋογιεπ και αμεςαυεάοιρςεπ. 

 

22) α configuration αουεάα ποΪπει μα εάμαι αρταλιρμΪμα απϊ μη ενξσριξδξςημΪμη ποϊρβαρη. Ζ 

διαδικαράα ελΪγυξσ ςξσ configuration ποΪπει μα παοΪυεςαι για μα απξκλεάεςαι  η μη ηθελημΪμη  Ϋ 

η λαμθαρμΪμη επΪμβαρη, ρε hardware Ϋ software ρςξ ρϋρςημα ρε διαδικαράα ρσμςΫοηρηπ Ϋ 

λειςξσογικΫπ  υοΫρηπ. 

 

23) ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα, μα απαιςεά ςημ ελΩυιρςη ποακςικΩ ποξληπςικΫ ρσμςΫοηρη. 

 

24) Ρςιπ ποξρτξοΪπ θα πεοιγοΩτεςαι με λεπςξμΪοεια ξ απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ και ςξ εάδξπ ςηπ 

ρσμςΫοηρηπ, για μημιαάα και εςΫρια λειςξσογάα ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ρσρςΫμαςξπ και ςξσ ρσμϊλξσ 

ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςχμ σπξδξμόμ. 

 
Άοθοξ 10 

ΟξιμικΪπ ΠΫςοεπ 
 

1. Ζ παοΩδξρη και η παοαλαβΫ ςχμ ειδόμ θα γάμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιΩγοαμμα σλξπξάηρηπ ςηπ 

ποξμΫθειαπ, ϊπχπ ασςϊ θα καθξοιρθεά ρςη ρυεςικΫ Ρϋμβαρη.  

 

2. Ρε πεοιπςόρειπ καθσρςεοΫρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημΪμεπ ημεοξμημάεπ παοΩδξρηπ ςχμ 

ποξμηθεσξμΪμχμ ειδόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ ΟοξμηθεσςΫ, επιβΩλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ 

ποξβλεπξμΪμχμ, καςΩ πεοάπςχρη, κσοόρεχμ και ποϊρςιμξ ρϋμτχμα με ςα παοακΩςχ: 

α. Για καθσρςΪοηρη πξσ πεοιξοάζεςαι ρε υοξμικϊ διΩρςημα πξσ δεμ σπεοβαάμει ςξ 1/4 ςξσ 

μΪγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ, απϊ ςξ Ωοθοξ 26 Ο.Δ. 118/07, υοϊμξσ παοΩςαρηπ, πξρξρςϊ 1% 

επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

β. Για καθσρςΪοηρη πξσ πεοιξοάζεςαι ρε υοξμικϊ διΩρςημα απϊ 1/4 μΪυοι ςξ 1/2 ςξσ 

μΪγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςξ Ωοθοξ 26 ςξσ παοϊμςξπ υοϊμξσ παοΩςαρηπ, πξρξρςϊ 3% επά 

ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ΔΩμ καςΩ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοϊμξσ παοΩςαρηπ, ςχμ πεοιπςόρεχμ α και β ποξκϋπςει 
κλΩρμα ημΪοαπ, θεχοεάςαι ξλϊκληοη μΪοα. 

γ. Για καθσρςΪοηρη πξσ σπεοβαάμει ςξ παοαπΩμχ 1/2 πξρξρςϊ 5% επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ 
ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 
 

 

3. α παοαπΩμχ, καςΩ πεοάπςχρη, πξρξρςΩ ποξρςάμχμ σπξλξγάζξμςαι ρςη ρσμβαςικΫ ανάα ςξσ 

ποξψϊμςξπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοάπ ςξ Τ.Ο.Α. 

 

4. Ξι πξιμικΪπ οΫςοεπ δεμ επιβΩλλξμςαι και η Ϊκπςχρη δεμ επΪουεςαι αμ ξ ΟοξμηθεσςΫπ απξδεάνει ϊςι 

η καθσρςΪοηρη ξτεάλεςαι ρε αμόςεοη βάα Ϋ ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 

5. Αμ ξ ποξμηθεσςΫπ καθσρςεοΫρει ςημ παοΩδξρη ςχμ ειδόμ πΩμχ απϊ Ϊμα μΫμα χπ ποξπ ςη 

ρσμτχμημΪμη ημεοξμημάα παοΩδξρηπ, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ Ϊυει ςξ δικαάχμα μα καςαγγεάλει ςη 

Ρϋμβαρη και μα κηοϋνει Ϊκπςχςξ ςξμ ποξμηθεσςΫ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ποξμΫθειαπ ςηπ ΞμΩδαπ ειδόμ 

πξσ Ϊυει αμαλΩβει. 

 

6. Ξι οΫςοεπ καθσρςΪοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ, ξι ξπξάεπ πεοιΪυξμςαι ρςη Ρϋμβαρη, θα επιβΩλλξμςαι 

με απϊταρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ ΟαοαλαβΫπ και θα 
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παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμΪμη πληοχμΫ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 

 

7. Ρε πεοάπςχρη Έμχρηπ/ Ιξιμξποανάαπ ξι χπ αμχςΪοχ πξιμικΪπ οΫςοεπ και ςϊκξι επιβΩλλξμςαι 

αμαλξγικΩ ρε ϊλα ςα μΪλη ςηπ Έμχρηπ/ Ιξιμξποανάαπ 

 

 

Άοθοξ 11 
Ισοόρειπ  

 
1. Ξ ποξμηθεσςΫπ πξσ δεμ ποξρΪουεςαι μΪρα ρςημ ποξθερμάα πξσ ςξσ ξοάρςηκε για μα σπξγοΩφει ςη 

ρυεςικΫ Ρϋμβαρη, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΩ Ϊκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη πξσ Ϊγιμε ρςξ ϊμξμΩ 

ςξσ και απϊ κΩθε δικαάχμα πξσ απξοοΪει απϊ ασςΫμ, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ 

ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ. 

 

2. Λε ςημ ι ́δια διαδικαρι ́α, ξ ποξμηθεσςΫπ κηοσ ́ρρεςαι σπξυοεχςικα ́ ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη και 

απξ́ κα ́θε δικαι ́χμα ́ ςξσ πξσ απξοοε ́ει απ ’ ασςη ́, ετξ ́ρξμ δεμ ποαγµαςξπξάηρε ςημ ποξµΫθεια και 

παοΩδξρη Ϋ αμςικαςΩρςαρη ςχμ ειδόμ με ́ρα ρςξ ρσμβαςικξ ́ υοξ ́μξ πξσ ςξσ δξ ́θηκε, ρσ ́μτχμα με 

ξ́ρα ποξβλε ́πξμςαι ρςξ α ́οθοξ 26 ςξσ Ι.Ο.∆. 118/2007. Για κΩθε γεμικΩ παοΩβαρη απϊ ςξμ 

ΟοξμηθεσςΫ, ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ (ϊπχπ καθξοάζξμςαι απϊ ασςΫ) και για ρσμπεοιτξοΩ 

αμςάθεςη με ςα ρσμαλλακςικΩ Ϋθη και ςιπ αουΪπ ςηπ καλΫπ πάρςηπ, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ 

ΓοαμμαςΪα, καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ αομϊδιαπ ΔπιςοξπΫπ ΟαοαλαβΫπ, επιβΩλλξμςαι κσοόρειπ 

πξσ διαλαμβΩμξμςαι απϊ ςξ Ο.Δ. 118/2007, δηλαδΫ η ρϋρςαρη, ποϊρςιμξ, κΫοσνη εκπςόςξσ απϊ 

ςη Ρϋμβαρη. 

 
3. Ρςξμ ποξμηθεσςΫ πξσ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη Ϋ Ρϋμβαρη, επιβΩλλξμςαι, με 

απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, ϋρςεοα 

απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ ΔιεμΪογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, η ξπξάα 

σπξυοεχςικΩ καλεά ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυΫ ενηγΫρεχμ αθοξιρςικΩ Ϋ διαζεσκςικΩ, ξι 

παοακΩςχ κσοόρειπ: 

α. ΙαςΩπςχρη ξλικΫ Ϋ μεοικΫ ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ Ϋ καλΫπ εκςΪλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, καςΩ 

πεοάπςχρη. 

β. ΟοξμΫθεια ςχμ ειδόμ ρε βΩοξπ ςξσ Ϊκπςχςξσ ΟοξμηθεσςΫ εάςε απϊ ςξσπ σπξλξάπξσπ 

ΟοξμηθεσςΪπ πξσ εάυαμ λΩβει μΪοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ Ϋ εάυαμ κληθεά για διαποαγμΩςεσρη, εάςε με 

διεμΪογεια διαγχμιρμξϋ, εάςε με διαποαγμΩςεσρη, αμ ρσμςοΪυξσμ ξι ποξωπξθΪρειπ ςξσ Ωοθοξσ 

22 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. ΙΩθε Ωμερη Ϋ Ϊμμερη ποξκαλξϋμεμη ζημάα ςξσ Δημξράξσ Ϋ ςσυϊμ 

διατξοΩ πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγάζεςαι ρε βΩοξπ ςξσ εκπςόςξσ ΟοξμηθεσςΫ. Ξ καςαλξγιρµϊπ 

ασςϊπ γάμεςαι ακϊµη και ρςημ πεοάπςχρη πξσ δεμ ποαγµαςξπξιεάςαι μΪα σλξπξάηρη ποξµΫθειαπ 

ςχμ ειδόμ, καςΩ ςα παοαπΩμχ ξοιζϊµεμα. Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ, ξ σπξλξγιρµϊπ ςξσ 

καςαλξγιζϊµεμξσ πξρξϋ γάμεςαι µε βΩρη κΩθε ρςξιυεάξ, καςΩ ςημ κοάρη ςξσ αοµξδάξσ ξογΩμξσ 

και µε βΩρη ςιπ αουΪπ ςηπ καλΫπ πάρςηπ και ςχμ ρσμαλλακςικόμ ηθόμ. 

γ. Οοξρχοιμϊπ Ϋ ξοιρςικϊπ απξκλειρµϊπ ςξσ ποξµηθεσςΫ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξµηθειόμ ςχμ 

τξοΪχμ πξσ εµπάπςξσμ ρςξ πεδάξ εταοµξγΫπ ςξσ Μ. 2286/1995. Ξ απξκλειρµϊπ, ρε 

ξπξιαδΫπξςε πεοάπςχρη, επιβΩλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ ΑμΩπςσνηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχµξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ ΟξλιςικΫπ Οοξγοαµµαςιρµξϋ Οοξµηθειόμ, η ξπξάα σπξυοεχςικΩ 

καλεά ςξμ εμδιατεοϊµεμξ για παοξυΫ ενηγΫρεχμ και µεςΩ απϊ αιςιξλξγηµΪμη ειρΫγηρη ςξσ 

τξοΪα πξσ διεμεογεά ςξ διαγχμιρµϊ. 

δ. Ιαςαλξγιρμϊπ ρςξμ ποξμηθεσςΫ πξρξϋ άρξσ με ςξ 10% ςηπ ανάαπ ςχμ ειδόμ για ςα ξπξάα 

κηοϋυθηκε Ϊκπςχςξπ ϊςαμ ςξσ δϊθηκε ςξ δικαάχμα μα παοαδόρει ςα εμ λϊγχ ποξψϊμςα μΪυοι 

ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημάαπ διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αμενΩοςηςα εΩμ ςελικΩ Ϊκαμε 

Ϋ ϊυι υοΫρη ςξσ δικαιόμαςξπ ασςξϋ. Ρε πεοάπςχρη πξσ η ποξμΫθεια σλικξϋ ρε βΩοξπ εκπςόςξσ 
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ποξμηθεσςΫ γάμεςαι με ςοξπξπξάηρη ϊοχμ Ϋ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ καςακϋοχρηπ ςηπ 

αμΩθερηπ Ϋ ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςιπ ξπξάεπ κηοϋυθηκε Ϊκπςχςξπ καςΩ πεοάπςχρη, καςΩ ςξμ 

σπξλξγιρμϊ ςξσ διατΪοξμςξπ ρε βΩοξπ ςξσ, λαμβΩμεςαι σπϊφη η διατξοΩ πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει 

απϊ ςημ ςοξπξπξάηρη ςχμ ρυεςικόμ ϊοχμ Ϋ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, η ξπξάα ρσμφητάζεςαι με 

ςξ ποξπ καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

 

 

4. Ξ ποξμηθεσςΫπ δεμ κηοσ ́ρρεςαι ε ́κπςχςξπ απξ́ ςημ καςακσ ́οχρη η ́ ςη ρσ ́μβαρη ξ ́ςαμ: 

α. Ζ ρσ ́μβαρη δεμ σπξγοα ́τηκε η ́ ςα εάδη δεμ παοαδϊθηκαμ η ́ αμςικαςαρςα ́θηκαμ με εσθσ ́μη ςχμ 

Σπηοεριόμ.  

β. Ρσμςοε ́υξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ 

 

5. Ρε πεοι ́πςχρη αμχςε ́οαπ βι ́απ, η απξ ́δεινη ςηπ ξπξι ́απ βαοσ ́μει εν ξλξκλη ́οξσ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ , αμ 

δεμ κα ́μει γμχρςξ ́ με ε ́γγοατξ ρςημ Σπηοερι ́α, ςα πεοιρςαςικα ́ πξσ μα απξδεικμσ ́ξσμ ςημ αμχ ́ςεοη 

βία με ́ρα ρε εάκξρι μΪοεπ (20/μεοξ) απξ́ ςξ́ςε πξσ ρσμε ́βηραμ και ςα ξπξι ́α ει ́υαμ χπ ρσμε ́πεια ςημ 

αδσμαμι ́α ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για ςημ ξλικη ́ η ́ μεοικη ́ εκςε ́λερη ςηπ ρσ ́μβαρηπ πξσ αμε ́λαβε, δεμ ε ́υει 

δικαίχμα μα επικαλερςει ́ ςημ αμχ ́ςεοη βι ́α και ςα μξ ́μιμα δικαιχ ́μαςα ́ ςξσ πξσ ποξκσ ́πςξσμ απξ ́ 

ασςη ́. 

 

6. α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξά και κΩθε Ωλλη απαάςηρη ςξσ Δημξράξσ Ϋ ςχμ τξοΪχμ καςΩ ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ ρςξ τξοΪα, θα βεβαιξϋμςαι ρα 

Δημϊριξ Ϊρξδξ και θα ειρποΩςςεςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ πεοά Δημξράχμ Δρϊδχμ. Ρε 

πεοάπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβΩλλεςαι αμαλξγικΩ ρε ϊλα ςα μΪλη ςηπ Έμχρηπ. 

 
 

Άοθοξ 12 
 Κϋρη Ρϋμβαρηπ – Ιαςαγγελάα 

 

H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδάκαια ρε πεοάπςχρη πξσ ξ ποξμηθεσςΫπ: 

 κηοσυθεά ρε καςΩρςαρη πςόυεσρηπ, λσθεά Ϋ αμακληθεά η Ωδεια λειςξσογάαπ ςξσ Ϋ γάμξσμ ποΩνειπ 

αμαγκαρςικΫπ εκςελΪρεχπ ρε βΩοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ Ϋ ρε ρημαμςικϊ μΪοξπ ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ 

ρςξιυεάχμ Ϋ ςεθεά σπϊ εκκαθΩοιρη Ϋ σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικΫπ διαυεάοιρηπ. 

 καθσρςεοΫρει απξδεδειγμΪμα απϊ σπαιςιϊςηςΩ ςξσ ςημ εκςΪλερη ςηπ ποξμΫθειαπ ειδόμ. 

 ξ ΟοξμηθεσςΫπ δεμ σλξπξιεά ςημ ποξμΫθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοάζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοΩ ςιπ ποξπ 

ςξϋςξ επαμειλημμΪμεπ ξυλΫρειπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 ξ ΟοξμηθεσςΫπ εκυχοεά ςη Ρϋμβαρη Ϋ αμαθΪςει εογαράεπ σπεογξλαβικΩ υχοάπ ςημ Ωδεια ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 εκδάδεςαι ςελεράδικη απϊταρη καςΩ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για αδάκημα ρυεςικϊ με ςημ Ωρκηρη ςξσ 

επαγγΪλμαςϊπ ςξσ. 

 

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, Ϊυει δικαάχμα μα καςαγγεάλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημάχπ γι΄ασςΫμ, υχοάπ ςημ 

ςΫοηρη ξπξιαρδΫπξςε ποξθερμάαπ με γοαπςΫ ειδξπξάηρη ρε πεοάπςχρη καςΩ ςημ ξπξάα ξ ΟοξμηθεσςΫπ 

παοαβεά ξπξιξμδΫπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμΪμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςΫρει ςημ 

παοΩβαρη ασςΫ εμςϊπ δΪκα (10) εογαράμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςικΫ Ϊγγοατη ειδξπξάηρΫ ςηπ απϊ ςημ 

ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ.. 

 

α απξςελΪρμαςα ςηπ καςαγγελάαπ επΪουξμςαι απϊ ςημ πεοιΪλεσρη ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ ςηπ εκ μΪοξσπ ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ καςαγγελάαπ. Ιας’ εναάοερη, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δϋμαςαι, κας’ εμΩρκηρη διακοιςικΫπ 

ςηπ εσυΪοειαπ, για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελάαπ εάμαι ασςϊ δσμαςϊ, μα ςΩνει εϋλξγη (κας’ 

ασςΫμ) ποξθερμάα θεοαπεάαπ ςηπ παοαβΩρεχπ, ξπϊςε ςα απξςελΪρμαςα ςηπ καςαγγελάαπ επΪουξμςαι 
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ασςϊμαςα με ςημ πΩοξδξ ςηπ ςαυθεάραπ ποξθερμάαπ, εκςϊπ εΩμ η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ γμχρςξπξιΫρει 

εγγοΩτχπ ποξπ ςξμ ΑμΩδξυξ ϊςι θεχοεά ςημ παοΩβαρη θεοαπεσθεάρα. 

 

Λε ςημ απϊταρη κΫοσνηπ ποξμηθεσςΫ εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοΪυεςαι ρ’ ασςϊμ η δσμαςϊςηςα μα 

παοαδόρει ςα εάδη μΪυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημάαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ πξσ διεμεογεάςαι ειπ βΩοξπ 

ςξσ, επιβΩλλεςαι ρσμξλικΩ ποϊρςιμξ για εκποϊθερμη παοΩδξρη άρξ με πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμβαςικΫπ 

ςιμΫπ, αμενΩοςηςα απϊ ςημ ημεοξμημάα παοΩδξρηπ μΪρα ρςξ παοευϊμεμξ υοξμικϊ διΩρςημα. ΔΩμ ξ 

Ϊκπςχςξπ παοαδόρει ςα εάδη, ξ διαγχμιρμϊπ Ϋ ςα απξςελΪρμαςα ασςξϋ, μαςαιόμξμςαι, με απϊταρη ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςικΫ παοαλαβΫ ςχμ ειδόμ. 

 

ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςΩ ςημ καςαγγελάα ςηπ Ρϋμβαρηπ, η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ βεβαιόμει ςημ ανάα ςξσ 

παοαρυεθΪμςξπ μΪοξσπ ςηπ ποξμΫθειαπ, καθόπ και κΩθε ξτειλΫ Ϊμαμςι ςξσ ΟοξμηθεσςΫ καςΩ ςημ 

ημεοξμημάα καςαγγελάαπ. Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ αμαρςΪλλει ςημ καςαβξλΫ ξπξιξσδΫπξςε πξρξϋ πληοχςΪξσ 

ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ μΪυοιπ εκκαθαοάρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και 

ξι εγγσηςικΪπ επιρςξλΪπ καςαπάπςξσμ.  

 

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ δϋμαςαι μα αγξοΩρει, ρε ςιμΪπ αγξοΩπ, ςα παοαδξθΪμςα Ϋ παοαγγελθΪμςα απϊ ςξμ 

ΟοξμηθεσςΫ εάδη πξσ δεμ Ϊυει ακϊμα πληοόρει. Ξι ϊοξι ςηπ αγξοΩπ εμαπϊκειμςαι ρςημ κοάρη ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 

ΠηςΩ ρσμτχμεάςαι μεςανϋ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ αουΫπ και ςξσ ΟοξμηθεσςΫ ϊςι – ρε κΩθε πεοάπςχρη – ξ 

ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλΫοχπ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, λϊγχ σπαάςιαπ και 

απξδεδειγμΪμηπ ρσμπεοιτξοΩπ ςηπ πξσ ρσμδΪεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθεάρα ζημάα Ϋ παοΩβαρη 

ξπξιξσδΫπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςΩ ςημ εμΩρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικΩ με 

ςημ εκςΪλερη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη Ϊογξσ. 

 

 

Άοθοξ 13 
ΔταομξρςΪξ Δάκαιξ – Δπάλσρη Διατξοόμ 

 
 

1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διΪπεςαι απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Μ. 2286/1995, ςξσ Μ. 2362/1995, ςξσ Μ. 

3871/2010, ςξσ Ο.Δ. 60/2007, ςξσ Ο.Δ.118/2007, ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ με αοιθμ. Οοχς. Ξάκ. 65799/30-

7-2014 ΔιακΫοσνηπ και ςξσπ ξ ́οξσπ ποξρτξοΩπ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 

 

2. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διΪπεςαι απξκλειρςικΩ απϊ ςξ Δλλημικϊ Δάκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με 

ασςϊ.  

 

3. ΞπξιαδΫπξςε διατξοΩ, διΪμενη Ϋ διατχμάα πξσ εμδευξμΪμχπ αμακϋφει μεςανϋ ςχμ μεοόμ, απϊ ςημ 

εταομξγΫ ςηπ παοξϋραπ και ατξοΩ ςημ εομημεάα Ϋ ςημ εκςΪλερη ϊοχμ ασςΫπ και ςημ Ϊκςαρη ςχμ 

εν ασςΫπ δικαιχμΩςχμ και σπξυοεόρεχμ ςχμ μεοόμ και πξσ δε δϋμαςαι μα διεσθεςηθεά τιλικΩ, 

σπΩγεςαι ρςημ απξκλειρςικΫ αομξδιϊςηςα και δχριδικάα ςχμ Δικαρςηοάχμ ςηπ Ηερραλξμάκηπ.  

 

4. ΠηςΩ ρσμτχμεάςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μΪοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγΫ ρςα δικαρςΫοια ϊρξ και η 

διαδικαράα εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςΪλλξσμ ςημ εκςΪλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρσμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 

ρσμβαλλϊμεμα μΪοη ξτεάλξσμ μα ρσμευάζξσμ με καλΫ πάρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και 

μα αρκξϋμ ςα δικαιόμαςΩ ςξσπ με βΩρη ςη Ρϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διΩοκεια ςηπ διαδικαράαπ ρα μα 

μημ εάυαμ ποξρτϋγει ρςα δικαρςΫοια. 

 

 
Άοθοξ 14 
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Δκποξρόπηρη ΟοξμηθεσςΫ 
 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοάζεςαι ……………  

ΑλλαγΫ ποξρόπξσ Ϋ διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ γμχρςξπξιεάςαι γοαπςΩ ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και 

ιρυϋει μεςΩ ςη γοαπςΫ Ϊγκοιρη ασςΫπ.  

Ξ εκποϊρχπξπ εμεογεά κας’ εμςξλΫ και λξγαοιαρμϊ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ για ϊλα ςα ζηςΫμαςα πξσ ρυεςάζξμςαι 

με ςη Ρϋμβαρη και εάμαι ενξσριξδξςημΪμξπ μα διεσθεςεά για λξγαοιαρμϊ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ ξπξιαδΫπξςε 

διατξοΩ ποξκϋπςει Ϋ ρυεςάζεςαι με ςη Ρϋμβαρη, ρσμμεςΪυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεά ρε ρσμαμςΫρειπ με 

ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ Ϊλεγυξ ϊογαμα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ.  

 
Άοθοξ 15  

οξπξπξάηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  

ΞπξιαδΫπξςε ςοξπξπξάηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ Ρϋμβαρηπ δϋμαςαι μα γάμει μϊμξ εγγοΩτχπ και 

απαιςεά ςη ρσμαάμερη και ςχμ δϋξ ρσμβαλλξμΪμχμ μεοόμ.  

 

Άοθοξ 16 
ΡσμβαςικΩ Έγγοατα  

 

α ρσμβαςικΩ Ϊγγοατα εομημεϋξμςαι καςΩ ςημ καλΫ πάρςη και ςα ρσμαλλακςικΩ Ϋθη και 

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοΪρςεοη εκςΪλερη ςξσ Έογξσ και ςημ 

εναρτΩλιρη ςξσ βΪλςιρςξσ απξςελΪρμαςξπ για ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ. Ωρςϊρξ, ρε πεοάπςχρη αμςάταρηπ Ϋ 

αρσμτχμάαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοΩ ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ ξπξάα 

παοαςάθεμςαι καςχςΪοχ:  

α) Ζ Ρϋμβαρη  

β) Ζ αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ Γεμικξϋ ΓοαμμαςΪα Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ ΔιακΫοσνη αο. 13/2014 

δ) Ζ ποξρτξοΩ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ  

Ζ σπξβληθεάρα απϊ ςξμ ΟοξμηθεσςΫ ποξρτξοΩ και καςΩ ςα ρημεάα πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 

ποξδιαγοατΪπ ςηπ ΟοξμΫθειαπ και ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη εάμαι δερμεσςικΫ για ςξμ ΟοξμηθεσςΫ και επ’ 

χτελεάα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ.  

Άοθοξ 17 
Γλόρρα  

 
1. Ζ Ρϋμβαρη ρσμςΩυθηκε ρςημ ΔλλημικΫ γλόρρα.  

 

2. Όλα ςα Ϊγγοατα και ξι εκθΪρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςΪλερΫ ςηπ, ρσμςΩρρξμςαι ρςημ ΔλλημικΫ 

γλόρρα.  

 

3. ΞπξιαδΫπξςε γοαπςΫ Ϋ ποξτξοικΫ επικξιμχμάα μεςανϋ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ, Ϋ Ωλλχμ ΤξοΪχμ 

και Σπηοεριόμ και ςξσ ΟοξμηθεσςΫ διενΩγεςαι ρςημ ΔλλημικΫ γλόρρα.  
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Άοθοξ 18 

Ιαλϊπιρςη ΔταομξγΫ ςηπ Ρϋμβαρηπ  
 

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και ξ ΟοξμηθεσςΫπ αμαγμχοάζξσμ, ϊςι δεμ εάμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 

πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμΪπ πεοιπςόρειπ διεμΪνεχμ πξσ εάμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ καςΩ 

ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικΩ με ςξ αμςικεάμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα ΛΪοη απξδΪυξμςαι απϊ 

κξιμξϋ ϊςι η Ρϋμβαρη θα λειςξσογΫρει μεςανϋ ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ καλΫ πάρςη και υχοάπ βλΩβη ςχμ 

εκαςΪοχθεμ δικαιχμΩςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με καλΫ πάρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ εμΪογειεπ 

πξσ απαιςξϋμςαι, ποξκειμΪμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ διεμΪνειπ Ϋ διατξοΪπ.  

 
Άοθοξ 19 

Οαοαάςηρη Δικαιόμαςξπ 
 

Ζ μη Ωρκηρη δικαιόμαςξπ απϊ κΩπξιξ ρσμβαλλϊμεμξ μΪοξπ δεμ θα ποΪπει ρε καμάα πεοάπςχρη μα 

θεχοηθεά χπ παοαάςηρη ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μΪοξσπ μα αρκΫρει ςξ δικαάχμΩ ςξσ ασςϊ ρςξ μΪλλξμ Ϋ μα 

θεχοηθεά χπ αδοαμξπξάηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μΪοξσπ.  

 
Άοθοξ 20  

Οοξηγξϋμεμεπ Ρσμτχμάεπ  
 

Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη αμςικαθιρςΩ και ακσοόμει κΩθε ποξηγξϋμεμη ρσμτχμάα μεςανϋ ςχμ μεοόμ επά ςξσ 

ιδάξσ με ςημ παοξϋρα αμςικειμΪμξσ. Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη απξςελεά ςημ απϊλσςη και μξμαδικΫ εκδΫλχρη 

ςηπ ποαγμαςικΫπ βξϋληρηπ ςχμ μεοόμ για ςξ ρσγκεκοιμΪμξ θΪμα- αμςικεάμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ.  

Ρε πάρςχρη ςηπ παοξϋραπ, η Ρϋμβαρη σπξγοΩτεςαι απϊ ςξ ……………………………………., εμεογόμςαπ εκ 

μΪοξσπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ, ρε ςοάα (3) αμςάςσπα.  

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

Για ςημ Α.Δ.Λ.-.Η. 

Λ.Δ.Γ.Γ. Ξ ΟΠ/ΛΔΜΞΡ  

ΔΜΡΖΡ ΔΡΩ. ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

 

 

 

………………. 

Για ςξμ ΟοξμηθεσςΫ 

 

 

 

 

………………. 
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 2 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 
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Θ) ΑΟΞ ΠΑΟΔΕΑ 

 

Ξμξμαράα οΩπεζαπ ……………………………………. 

ΙαςΩρςημα ……………………………………. 

(Δ/μρη ξδϊπ – αοιθμϊπ .Ι. FAX) 

Ζμεοξμημάα Ϊκδξρηπ ……………………………………. 

ΔΣΠΩ ……………………………………………………………………………………………….………. 

(ΞλξγοΩτχπ και αοιθμηςικΩ) 

 

Οοξπ : Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ-Θοάκηπ / Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ / Σμήμα Ποξμηθειόμ και 

Διαυείοιρηπ Τλικξϋ  

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΠ. ............... 

………….. ΔΣΠΩ 

ΑΤΞΠΑ ΡΔ ΡΣΛΛΔΞΥΖ ΡΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ ΓΘΑ ΖΜ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖ ΖΡ ΔΠΑΡΖΡ 3.2  

ΞΣ ΔΠΓΞΣ BORDER.IN  

 

•  Δ́υξσμε ςημ ςιμη ́ μα ραπ γμχοι ́ζξσμε ξ́ςι εγγσχ ́μεθα δια ςηπ παοξσ ́ρηπ εγγσηςικη ́π επιρςξλη ́π αμε ́κκληςα και 

αμεπιτσ ́λακςα, παοαιςξσ ́μεμξι αμεπιτϋλακςα κΩθε εvρςΩρεχπ, δικαιόμαςξπ διαιοΪρεχπ και διζΫρεχπ χπ και 

ςχμ δικαιχμΩςχμ μαπ εκ ςχμ Ωοθοχμ 853, 856, 866, 867 και 868 ςoσ Δλλημικξϋ Αρςικξϋ Ιόδικα με ́υοι ςξσ 

πξρξσ ́ ςχμ (ξλξγοΩτχπ)……………… € σπε ́ο ςηπ εςαιοει ́απ.............................................. Δ/μρη 

................................................. για ςη ρσμμεςξυη ́ ςηπ ρςξ διεμεογξσ ́μεμξ διαγχμιρμξ ́ ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ για ςημ ποξμΫθεια ενξπλιρμξϋ για ςημ σλξπξάηρη ςξσ 

Ϊογξσ BORDER.IN ρσ ́μτχμα με ςημ αο. 13/2014 ΔιακΫοσνη ́ ραπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα εγγσ ́ηρη καλσ ́πςει μξ́μξ ςιπ απξ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχ διαγχμιρμξ ́ απξοοε ́ξσρεπ 

σπξυοεχ ́ρειπ ςηπ εμ λξ́γχ εςαιοει ́απ καθ’ ξ́λξ ςξμ υοξ́μξ ιρυσ ́ξπ ςηπ. 

• ξ παοαπα ́μχ πξρξ́ ςηοξσ ́με ρςη δια ́θερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́ ξλικά η ́ μεοικα ́ υχοι ́π καμι ́α απξ́ με ́οξσπ 

μαπ αμςι ́οοηρη ή ε ́μρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθει ́ αμ ποάγμαςι σπάουει ή αμ είμαι μξ ́μιμη η ́ μη η απαίςηρη ́ 

ραπ με ́ρα ρε ςοειπ (3) ημε ́οεπ απξ ́ απλη ́ ε ́γγοατη ειδξπξίηρη ́ ραπ. 

• Ρε πεοάπςχρη πξσ μΪοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλΫπ, σπΪο ςηπ ξπξάαπ δάδεςαι η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ ενξτληθεά 

εμποϊθερμα και εμταμάρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπΩμχ ποξπ μεοικΫ καςαβξλΫ, ςϊςε θα 

ρτοαγάρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςικΫ επιρςξλΫ μαπ για ςξ αμςάρςξιυξ ποξπ ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ ςηπ κϋοιαπ 

ξτειλΫπ, πξσ θα ραπ καςαβΩλξσμε αμΪρχπ καςΩ ςα αμχςΪοχ, η δε παοξϋρα εγγσηςικΫ επιρςξλΫ μαπ θα ραπ 

επιρςοατεά και θα ρσμευάρει μα ιρυϋει Ϊκςξςε για ςξ σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςΫ καλϋπςει 

• Ρε πεοι ́πςχρη καςα ́πςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ́ ςηπ καςάπςχρηπ σπξ́κειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυσ ́ξμ ςε ́λξπ 

υαοςξρη ́μξσ. 

• Απξδευξ́μαρςε μα παοαςει ́μξσμε ςημ ιρυσ ́ ςηπ εγγσ ́ηρηπ σ ́ρςεοα απξ́ ε ́γγοατξ ςηπ Σπηοερι ́απ ραπ με ςημ 

ποξσ ̈πξ́θερη ξ́ςι ςξ ρυεςικξ ́ αίςημα ́ ραπ θα μαπ σπξβληθει ́ ποιμ απξ́ ςημ ημεοξμημι ́α λη ́νηπ ςηπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα ιρυσ ́ει με ́υοι 14-2-2015 

• Βεβαιξσ ́ςαι σπεσ ́θσμα ξ́ςι ςξ πξρξ́ ςχμ εγγσηςικχ ́μ μαπ επιρςξλχ́μ πξσ έυξσμ δξθει ́ ρςξ Δημξ́ριξ και 
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Μ.Ο.Δ.Δ., ρσμσπξλξγι ́ζξμςαπ και ςξ πξρξ́ ςηπ παοξσ ́ραπ, δεμ σπεοβαι ́μει ςξ ξ ́οιξ ςχμ εγγση ́ρεχμ πξσ έυει 

καθξοιρθει ́ απξ́ ςξ Σπξσογει ́ξ Ξικξμξμικχ ́μ για ςημ οα ́πεζα ́ μαπ. 

 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 

Ξ υοξ ́μξπ ιρυσ ́ξπ ςηπ παοξσ ́ραπ ποε ́πει μα είμαι μεγαλσ ́ςεοξπ καςά έμα (1) μη ́μα ςξσ υοξ ́μξσ ιρυσ ́ξπ ςηπ 

ποξρτξοα ́π, ξ́πχπ ρυεςικα ́ αματε ́οεςαι ρςη Διακη ́οσνη. 

 

ΘΘ) ΑΟΞ Ξ ΑΛΔΘΞ ΟΑΠΑΙΑΑΗΖΙΩΜ & ΔΑΜΔΘΩΜ 

Ρε πεοι ́πςχρη πξσ η εγγσηςικη ́ επιρςξλη ́ εκδι ́δεςαι απξ ́ ςξ αμει ́ξ Οαοακαςαθηκχ ́μ & Δαμει ́χμ θα ποε ́πει επί 

πξιμη ́ απξοοι ́φεχπ μα διαςσπχ ́μεςαι ξ ξ́οξπ: 

«ξ παοαπα ́μχ πξρξ́ ςηοξσ ́με ρςη διάθερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́, ξλικά ή μεοικα ́ υχοίπ καμι ́α απξ ́ 

μέοξσπ μαπ αμςι ́οοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθει ́ αμ ποάγμαςι σπάουει ή αμ είμαι μξ́μιμη ή μη η 

απαι ́ςηρη ́ ραπ μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ απξ́ απλη ́ έγγοατη ειδξπξι ́ηρη ́ ραπ.» 

η ́ «η εγγσ́ηρη διέπεςαι απξ ́ ςξσπ ξ́οξσπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007». 
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 3- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 
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ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 
 

 

ΞΜΞΛΑΡΘΑ ΠΑΟΔΕΑΡ ΙΑΘ ΙΑΑΡΖΛΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΜΡΖ :……………………, .Ι.:…………………………………………………………… 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΔΙΔΞΡΖΡ ……………………………………………… 

ΑΠΘΗΛΞΡ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΘ ΟΞΡΞ (ΡΔ ΔΣΠΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλόμξσμε με ςημ παοξϋρα εγγσηςικΫ επιρςξλΫ ϊςι ραπ εγγσϊμαρςε αμεπιτϋλακςα και αμΪκκληςα, 

παοαιςξϋμεμξι ςηπ Ϊμρςαρηπ ςηπ διζΫρεχπ σπΪο ………………………………………………………………..,  

{Ρε πεοάπςχρη μεμξμχμΪμηπ εςαιοάαπ : ςηπ Δςαιοάαπ …………… Ξδϊπ …………. Αοιθμϊπ ……. .Ι. ………}  

{Ϋ ρε πεοάπςχρη Έμχρηπ Ϋ Ιξιμξποανάαπ : ςχμ Δςαιοιόμ  

α) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. .Ι. ………….. 

β) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. .Ι. …………..  

γ) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. .Ι. …………..  

μελόμ ςηπ Έμχρηπ Ϋ Ιξιμξποανάαπ, αςξμικΩ για κΩθε μάα απϊ ασςΪπ και χπ αλληλΪγγσα και ειπ ξλϊκληοξ 

σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ εκ ςηπ ιδιϊςηςΩπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ Έμχρηπ Ϋ Ιξιμξποανάαπ}, 

μΪυοι ςξ πξρϊ ςχμ ………………………… εσοό (………… €) ρςξ ξπξάξ και μϊμξ πεοιξοάζεςαι η εγγϋηρΫ μαπ για ςη 

ρσμμεςξυΫ ςξσ παοαπΩμχ, ατξοΩ ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, 

πξσ διενηυθεά ρςιπ 17 Ρεπςεμβοάξσ 2014 με αμςικεάμεμξ ςημ «ΑμΩδεινη Οοξμηθεσςόμ » ρσμξλικΫπ ανάαπ 

(ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςάμημα με διεσκοάμιρη εΩμ πεοιλαμβΩμει Ϋ ϊυι ςξ ΤΟΑ) 

………………………….,  για ςημ καλΫ εκςΪλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςημ αο. 13/2014 ΔιακΫοσνΫ ραπ. 

  

Απϊ ασςΫμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλΩνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελΩςη μαπ μεςΩ ςημ επιρςοξτΫ ςηπ παοξϋραπ Ϋ 

με βΩρη Ϊγγοατη εμςξλΫ ραπ. 

ξ αμχςΪοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοεάςαι ρςη διΩθερΫ ραπ, ςξ ξπξάξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ καςαβΩλξσμε 

ξλικΩ Ϋ μεοικΩ υχοάπ καμάα απϊ μΪοξσπ μαπ αμςάοοηρη Ϋ Ϊμρςαρη και υχοάπ μα εοεσμηθεά ςξ βΩριμξ Ϋ μη ςηπ 

απαάςηρΫπ ραπ, μΪρα ρε ςοειπ (3) ημΪοεπ απϊ ςημ Ϊγγοατη ειδξπξάηρΫ ραπ. Δπάρηπ, αμαλαμβΩμξσμε ςημ 

σπξυοΪχρη μα καςαβΩλξσμε ξοιρμΪμξ πξρϊ με μϊμη ςη δΫλχρη εκεάμξσ ποξπ ςξμ ξπξάξ απεσθϋμεςαι η 

παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλΫ εκςΪλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςξσ πιξ πΩμχ διαγχμιρμξϋ επ’ασςξϋ για 

ςξμ ξπξάξ εγγσϊμαρςε, μΪυοιπ ϊςξσ ασςΫ μαπ επιρςοατεά Ϋ μΪυοιπ ϊςξσ λΩβξσμε Ϊγγοατη δΫλχρΫ ραπ ϊςι 

μπξοξϋμε μα θεχοΫρξσμε ςημ οΩπεζΩ μαπ απαλλαγμΪμη απϊ κΩθε ρυεςικΫ σπξυοΪχρη. 

Σπξυοεξϋμαρςε μα ποξβξϋμε ρςημ παοΩςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ Ϊγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοεράαπ, πξσ θα σπξβληθεά ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημάα λΫνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρε πεοάπςχρη καςΩπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςΩπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκΩρςξςε ιρυϋξμ πΩγιξ 

ςΪλξπ υαοςξρΫμξσ. 

Ζ παοξσ ́ρα ιρυσ ́ει με ́υοι 31-3-2015 

Ζ παοξυΫ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ Ϊκδξρηπ ςηπ οΩπεζΩπ μαπ δεμ Ϊυει σπαυθεά ρε καμΪμα πεοιξοιρμϊ 

πξρξςικξϋ ξοάξσ με ςιπ ρυεςικΪπ ΣπξσογικΪπ διαςΩνειπ (Ϋ δηλόμξσμε ξμξάχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ 

στάρςαςαι παοΩβαρη ςχμ διαςΩνεχμ για ϊοιξ ςηπ οΩπεζΩπ μαπ ρε ρυΪρη με ςιπ εγγσηςικΪπ επιρςξλΪπ). 
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        Διαςελξϋμε με ςιμΫ, 

 

……………………. 

(ΔνξσριξδξςημΪμη σπξγοατΫ) 

 

(Ξμξμαςεπόμσμξ & σπξγοατΫ εκποξρόπξσ οαπΪζηπ)  
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 4- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 
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Οοξπ: 
 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
Λ. ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ & ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 
 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ 
 

Ρϋμτχμα με ςη αο. 13/2014 ΔιακΫοσνη διεμΪογειαπ αμξικςξϋ διεθμΫ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςη 

επιλξγΫπ Οοξμηθεσςόμ  για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ «Development of Border Infrastructure 

between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia», πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ «ΔλλΩδα – Οοόημ 

ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013», ποξρτΪοχ ςημ παοακΩςχ ςιμΫ η ξπξάα ιρυϋει 

μΪυοι και εκαςϊμ εάκξρι (120) ημΪοεπ απϊ ςημ επξμΪμη ςηπ διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Α/Α 
ΞμΩδα Οοξψϊμςχμ 

ΟαοαδξςΪξ 

Οοξρτεοϊμεμη 
ιμΫ 

(Υχοάπ Τ.Ο.Α.) 

Οοξρτεοϊμεμη 
ιμΫ  

(με Τ.Ο.Α.) 

Θ 
«Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα Ασςϊμαςηπ ΙαςαγοατΫπ 

ΔιεουξμΪμχμ ΞυημΩςχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ 
ΔξψοΩμηπ» 

  

ΘΘ Δνξπλιρμϊπ 
  

ΡΣΜΞΚΞ 
   

 
Δηλόμχ ϊςι απξδΪυξμαι πλΫοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ΔιακΫοσνηπ. 

 

 
………..(Σϊπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

 

Ξ ποξρτΪοχμ  

 

 

Τπξγοατή 

 
(Ομξμαςεπόμσμξ) 

τοαγίδα Εςαιοείαπ 
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 5- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΥΜΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ / ΟΘΜΑΙΔΡ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ 
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Ξ σπξφΫτιξπ ΟοξμηθεσςΫπ ρσμπληοόμει ςξσπ παοακΩςχ πάμακεπ 
ρσμμϊοτχρηπ με ςημ απϊλσςη εσθϋμη ςηπ ακοάβειαπ ςχμ 

δεδξμΪμχμ. 
 
 

Ρςημ εμϊςηςα ασςΫ πεοιΪυξμςαι ξι πάμακεπ ρσμμϊοτχρηπ για ςξμ εκςιμόμεμξ αμαγκαάξ ενξπλιρμϊ. 

 
ΞΛΑΔΑ Θ «ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΑΙΞ ΡΣΡΖΛΑ ΑΣΞΛΑΖΡ ΙΑΑΓΠΑΤΖΡ ΔΘΔΠΥΞΛΔΜΩΜ  

ΞΥΖΛΑΩΜ ΡΞ ΡΣΜΞΠΘΑΙΞ ΡΑΗΛΞ ΔΞΧΠΑΜΖΡ» 
 

 

ΡσρςΫμαςα ασςϊμαςηπ αμαγμόοιρηπ και καςαγοατΫπ πιμακάδχμ ξυημΩςχμ (LPR) 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ΔικςσακΫ ΙΩμεοα Ασςϊμαςηπ Αμαγμόοιρηπ Οιμακάδαπ ΞυημΩςχμ (LPR) 

ΙΩμεοα     

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 4   

2.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ αμΩ λχοάδα διΪλεσρηπ 1   

3.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
κΩμεοαπ/αιρθηςΫοα 

ΜΑΘ   

4.  
ΑμΩλσρη WVGA Ϋ καλϋςεοη ςξσλΩυιρςξμ 752x480 pixels 
(H×V)  

ΜΑΘ 
  

5.  
Αρποϊμασοξπ Ϋ  Έγυοχμξπ ΑιρθηςΫοαπ ΟοξξδεσςικΫπ 
ΡΩοχρηπ CMOS 1/3” 

ΜΑΘ 
  

6.  Frame Rate ρε ϊλεπ ςιπ αμαλϋρειπ ςξσλΩυιρςξμ 60 fps/sec ΜΑΘ   

7.  Τάλςοξ IR pass (απϊ 720nm) ΜΑΘ   

8.  
Exposure Control:  Global shutter, λξγιρμικϊ οϋθμιρηπ 1 / 
25 – 1 / 40 000s 

ΜΑΘ 
  

9.  Οοχςξκϊλλα Ρσμπάερηπ: JPEG, MJPEG  ΜΑΘ   

10.  
Οξιϊςηςα JPEG οσθμιζϊμεμη ςξσλΩυιρςξμ μεςανϋ  10 % – 
100 % 

ΜΑΘ 
  

11.  
ΑιρθηςΫοαπ Τχςιρμξϋ οσθμιζϊμεμξπ για λειςξσογάα 
μΪοαπ/μϋυςαπ 

ΜΑΘ 
  

Τακϊπ     

12.  
ϋπξπ τακξϋ ςξσλΩυιρςξμ 6-36 mm μηυαμξκάμηςξπ με 
αμάυμεσρη θΪρηπ  

ΜΑΘ   

13.  Ασςϊμαςξ IRIS, Focus, Zoom  ΜΑΘ   

14.  ΔμβΪλεια  ANPR απϊ ςξμ καςαρκεσαρςΫ 3-12 m  ΜΑΘ   

Οοξβξλεάπ Τχςιρμξϋ IR       

15.  ϋπξπ: ΘR LED σφηλΫπ ιρυϋξπ οσθμιζϊμεμξ ΜΑΘ   

16.  ΛΫκξπ κϋμαςξπ IR: 850 nm   ΜΑΘ   

17.  Αοιθμϊπ LEDs: ςξσλΩυιρςξμ 4 ΜΑΘ   

18.  
Έμςαρη : ςξσλΩυιρςξμ 2 ποξκαθξοιρμΪμξι ςοϊπξι 
λειςξσογάαπ (καμξμικΫ, σφηλΫ)   

ΜΑΘ 
  

Δπενεογαράα και Δάρξδξι/Ένξδξι     

19.  ΔπενεογαρςΫπ: 400 MHz DSP με chip επενεογαράαπ εικϊμαπ ΜΑΘ   

20.  Ρϋμδερη  Ethernet RJ45, 100Mbit/sec  ΜΑΘ   

Κξγιρμικϊ     

21.  
Σπξρςηοιζϊμεμα ΚειςξσογικΩ ΡσρςΫμαςα ςξσλΩυιρςξμ Linux 
και Windows 

ΜΑΘ 
  

22.  Οοχςϊκξλλα Δπικξιμχμάαπ: HTTP, FTP, SMTP ΜΑΘ   

23.  

Ζ κΩμεοα μα διαθΪςει ςξσλΩυιρςξμ ςιπ κΩςχθι δσμαςϊςηςεπ:  
• ΟλΫοηπ ςηλευειοιρμϊπ ςηπ μΪρχ web browser  
• Δογαλεάξ οϋθμιρηπ παοαμΪςοχμ   
• Ασςϊμαςξπ Ϊλεγυξπ τχςειμϊςηςαπ ρυεδιαρμΪμξπ για  
αμαγμόοιρη πιμακάδχμ κσκλξτξοάαπ,  
• Ασςϊμαςη μεςΩπςχρη λειςξσογάαπ ημΪοαπ-μϋυςαπ,  
• Ασςϊμαςη ερςάαρη 

ΜΑΘ 

  

ΖλεκςοικΩ Ρςξιυεάα      
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24.  Ωρη Διρϊδξσ 12 V ΜΑΘ   

25.  ΙαςαμΩλχρη χπ 10 Watt  ΜΑΘ   

26.  Ρσμμϊοτχρη με ποϊςσπα CE, RoHS ΜΑΘ   

ΛηυαμικΩ Ρςξιυεάα      

27.  Ηεομξκοαράα Κειςξσογάαπ απϊ -20 °C – 55 °C  ΜΑΘ   

28.  Οοξρςαράα ςξσλΩυιρςξμ IP 65   ΜΑΘ   

29.  Ηϋοεπ Διρϊδξσ/Δνϊδξσ: Opto Isolated In/Out, RS232 ΜΑΘ   

Σπξρϋρςημα ΔταομξγΫπ Αμαγμόοιρηπ Οιμακάδαπ (LPR) με 
Ασςϊμαςξ Άμξιγμα Ιλεάριμξ ΛπΩοαπ  

   

30.  

Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
ςξσ Κξγιρμικξϋ (ξ καςαρκεσαρςΫπ θα ποΪπει μα εάμαι 
σπξυοεχςικΩ κξιμϊπ με ςξμ καςαρκεσαρςΫ ςχμ καμεοόμ 
LPR) 

ΜΑΘ   

31.  
Αοιθμϊπ σπξρςηοιζϊμεμχμ καμεοόμ: ξσλΩυιρςξμ για  4 IP 
LPR κΩμεοεπ. Μα αματεοθεά ςσυϊμ δσμαςϊςηςα 
σπξρςΫοινηπ πεοιρρϊςεοχμ καμεοόμ  

ΜΑΘ   

32.  

Μα διαθΪςει αλγϊοιθμξ αμαγμχοιρμΪμηπ ανάαπ για ςημ 
ασςϊμαςη αμαγμόοιρη πιμακάδχμ εάςε για ασςξκάμηςα πξσ 
κιμξϋμςαι με υαμηλΪπ ςαυϋςηςεπ (πΩοκιμγκ) εάςε για 
ασςξκιμηςϊδοξμξσπ και ξυΫμαςα πξσ κιμξϋμςαι με σφηλΪπ 
ςαυϋςηςεπ.  

ΜΑΘ   

33.  

Ξ αλγϊοιθμξπ ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 
θα ποΪπει μα εμρχμαςόμεςαι ρςημ πλαςτϊομα Video 
Management Software πξσ θα ποξρτεοθεά για καςαγοατΫ 
ςχμ καμεοόμ LPR ςασςϊυοξμα με ςξ ρϋρςημα CCTV  

ΜΑΘ   

34.  

ΞλξκληοχμΪμξ ρϋρςημα ελΪγυξσ ποϊρβαρηπ ξυημΩςχμ, 
εϋκξλξ ρςη υοΫρη πξσ μα σπξρςηοάζει πιμακάδεπ 
αμενΩοςηςα ςηπ υόοαπ και ςηπ γοαμμαςξρειοΩπ 
(σπξρςηοιζϊμεμεπ ςξσλΩυιρςξμ: ΚαςιμικΫ, ΑοαβικΫ, 
ΙιμΪζικη, ΙσοιλλικΫ, ΙξοεαςικΫ, κ.λ.π.) 

ΜΑΘ   

35.  

ΛΪρχ ςξσ λξγιρμικξϋ μα μπξοξϋμε μα ποξρθΪρξσμε Ωμερα 
και εϋκξλα ςιπ πιμακάδεπ ςχμ ασςξκιμΫςχμ πξσ θΪλξσμε μα 
επιςοΪπεςαι (white list) Ϋ ϊυι (black list) η ποϊρβαρη, 
ϊπχπ και ςιπ όοεπ ςηπ ημΪοαπ Ϋ και ειδικΪπ ημΪοεπ 
επιςοεπϊμεμηπ ποϊρβαρηπ για κΩθε μάα απϊ ασςΪπ.  

ΜΑΘ   

36.  

Ασςϊμαςξ Ωμξιγμα ςηπ μπΩοαπ όρςε μα επιςοΪπεςαι η 
κάμηρη ξυΫμαςξπ πξσ Ϊυει ενξσριξδξςημΪμξ αοιθμϊ 
κσκλξτξοάαπ. Ασςϊμαςξ κλεάριμξ ςηπ μπΩοαπ μεςΩ ςημ 
αρταλΫ διΪλεσρη ςξσ ξυΫμαςξπ.    

ΜΑΘ   

37. ε 
Ασςϊμαςξπ Ϊλεγυξπ πϋληπ, απεσθεάαπ απϊ ςημ κΩμεοα. 
ΔμαλλακςικΩ μα παοΪυεςαι η δσμαςϊςηςα  υειοξκάμηςξσ 
αμξάγμαςξπ  απϊ ςξμ Ζ/Σ  

ΜΑΘ   

38.  

ΟλΫοεπ αουεάξ ςξσλΩυιρςξμ με ρςξιυεάα:  
• πϊρεπ τξοΪπ ειρΫλθε/ενΫλθε κΩθε ϊυημα,   
• απξθΫκεσρη εικϊμχμ ϊλχμ ςχμ ειρϊδχμ/ενϊδχμ ςχμ 
ξυημΩςχμ,   
• αοιθμξά  πιμακάδαπ με υοξμικΫ ρτοαγάδα 

ΜΑΘ   

39.  

Δσμαςϊςηςα αμαζΫςηρηπ γεγξμϊςχμ ειδικξϋ 
εμδιατΪοξμςξπ, ϊπχπ ασςξκάμηςα πξσ θα ςξσπ επιςοαπεά 
υειοξκάμηςα η εάρξδξπ Ϋ η Ϊνξδξπ, εμό 
ρσμπεοιλαμβΩμξμςαμ ρςη μαϋοη λάρςα κ.ξ.κ. 

ΜΑΘ   

40.  
Δσμαςϊςηςα παοακξλξϋθηρηπ ςχμ LPR καμεοόμ μΪρχ web 
browser, απϊ ξπξιξδΫπξςε απξμακοσρμΪμξ ρημεάξ. 

ΜΑΘ   

Ιεμςοικϊπ ΔνσπηοεςηςΫπ (Rackmound Server) ΡσρςΫμαςξπ LPR 

41.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ  1   

42.  Μα αματεοθεά ςξ ΛξμςΪλξ και ξ καςαρκεσαρςΫπ ΜΑΘ   

43.  

ξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα μα εάμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγάαπ 
με αμακξάμχρη ςξσπ ςελεσςαάξσπ 12 μΫμεπ και μα 
κσκλξτξοεά ρςημ διεθμΫ αγξοΩ απϊ επόμσμξ 
καςαρκεσαρςΫ. 
α βαρικΩ ςμΫμαςα πξσ ρσμθΪςξσμ ςξμ ενσπηοεςηςΫ 
(ξθϊμη, κεμςοικΫ μξμΩδα) μα ποξΪουξμςαι απϊ ςημ άδια 
καςαρκεσΩρςοια εςαιοάα πξσ θα αμαγοΩτεςαι εμταμόπ 
πΩμχ ρ’ ασςΩ και ρςα κιβόςια ϊπξσ θα εάμαι 

ΜΑΘ 
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ρσρκεσαρμΪμα και μα ικαμξπξιξϋμ ςα ISO, ΔC, Energy Star 
κ.λπ. ποϊςσπα πξιϊςηςαπ πξσ απαιςξϋμςαι καςΩ 
πεοάπςχρη. 

44.  

ξ ρϋμξλξ ςξσ ρσρςΫμαςξπ, μα εάμαι ρσμαομξλξγημΪμξ 
απϊ ςξ εογξρςΩριξ καςαρκεσΫπ ςξσ ΔνσπηοεςηςΫ, 
εγκεκοιμΪμξ και πιρςξπξιημΪμξ απϊ ςημ καςαρκεσΩρςοια 
εςαιοεάα και μα σπΩουει ειδικΫ Ϊμδεινη πξσ μα ςξ 
βεβαιόμει. 

ΜΑΘ 

  

ΔπενεογαρςΫπ    

45.  Αοιθμϊπ ΔγκαςερςημΪμχμ Δπενεογαρςόμ ≥ 1   

46.  Intel Xeon E5-2420 Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ ΜΑΘ   

47.  Ρσυμϊςηςα ςξσλΩυιρςξμ 1,9 GHz ΜΑΘ   

48.  
ΛμΫμη 
(RAM) 

ΛΪγεθξπ μμΫμηπ ςξσλΩυιρςξμ 8GB DDR3 ΜΑΘ   

ΛΪγιρςη μμΫμη ςξσλΩυιρςξμ 96 GB πξσ 
σπξρςηοάζεςαι απϊ ςξ Motherboard (MB) 

ΜΑΘ 
  

Δλεϋθεοεπ θΪρειπ μμΫμηπ ςξσλΩυιρςξμ 2 
ρςξ παοαδξςΪξ ρϋρςημα 

ΜΑΘ 
  

Ρσυμϊςηςα (MHz) ςξσλΩυιρςξμ  1333 ΜΑΘ   

49.  
Ρκληοξά 
Δάρκξι 
(HDDs) 

ϋπξπ ρκληοόμ δάρκχμ: 3.5'' SATA / SAS ΜΑΘ   

ΡσμξλικΫ Υχοηςικϊςηςα ςξσλΩυιρςξμ 8 
δάρκξι 3.5” hot-plug 

ΜΑΘ 
  

Οοξρτεοϊμεμξι ρκληοξά δάρκξι 
ςξσλΩυιρςξμ 6,  καθΪμαπ υχοηςικϊςηςαπ 
ςξσλΩυιρςξμ 2TB. Μα ποξρτεοθξϋμ ςϊρξι 
δάρκξι ϊρξι εάμαι απαοαάςηςξι όρςε η 
ποξρτεοϊμεμη  λϋρη μα πληοεά ςιπ 
ποξδιαγοατΪπ ςχμ εταομξγόμ 

ΜΑΘ 

  

RAID 1 ΜΑΘ   

50.  Δάκςσξ: ξσλΩυιρςξμ 2 θϋοεπ Ethernet 10/100/1000 ΜΑΘ   

51.  
οξτξδξςικϊ: Μα διαθΪςει σπξυοεχςικΩ πλεξμΩζχμ 
ςοξτξδξςικϊ (redundant power supply). Μα αματεοθεά η 
ιρυϋπ ςξσπ 

ΜΑΘ 
  

52.  
DVD-ROM 
Drive 

Δρχςεοικϊ ΜΑΘ   

ΟλΫθξπ ΛξμΩδχμ 1   

αυϋςηςα αμΩγμχρηπ CD ≥ 40, DVD ≥ 12 ΜΑΘ   

Ξθϊμη    

53.  LED Ξθϊμη Ultrasharp ΜΑΘ   

54.  ΛΪγεθξπ Διαγχμάξσ ςξσλΩυιρςξμ 24 ιμςρόμ  ΜΑΘ   

55.  
ΣπξδξυΫ DVI-D Ϋ DisplayPort και αμςάρςξιυξ καλόδιξ 
ρϋμδερηπ με ςημ κΩοςα ξθϊμηπ 

ΜΑΘ 
  

56.  ΑμΩλσρη ςξσλΩυιρςξμ 1920*1080 ΜΑΘ   

57.  Καμποϊςηςα (Brightness) ςξσλΩυιρςξμ 250cd/m2 ΜΑΘ   

58.  Αμςάθερη (Contrast) ςξσλΩυιρςξμ 1.000:1 ΜΑΘ   

59.  Pixel Pitch <= 0,27 ΜΑΘ   

60.  ΟιρςξπξιΫρειπ: TCO 5.1, Energy Star, EPEAT Gold ΜΑΘ   

ΗΫκη    

61.  ϋπξπ ΗΫκηπ Rack NAI   

Οληκςοξλϊγιξ    

62.  Αοιθμϊπ πλΫκςοχμ ≥ 101 NAI   

63.  ϋπξπ USB NAI   

Οξμςάκι/Mouse    

64.  ϋπξσ USB  ΜΑΘ   

ΚξγιρμικΩ    

65.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κειςξσογικϊ Ρϋρςημα  MICROSOFT 
Windows Server Standard 2012 64bit, English, DSP Ϋ 
μεόςεοξ 

ΜΑΘ   

66.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κξγιρμικϊ ΑπξμακοσρμΪμηπ Διαυεάοιρηπ 
(Remote management) 

ΜΑΘ   

67.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κξγιρμικϊ Διαυεάοιρηπ ΡσρςΫμαςξπ 
(Systems management)  

ΜΑΘ   

Ρϋρςημα αδιΩλειπςηπ λειςξσογάαπ (On-Line UPS)    

68.  
Ξ ενσπηοεςηςΫπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ ρϋρςημα UPS, Ξn-
Line, διπλΫπ ΛεςαςοξπΫπ, ΛξμξταρικΫπ Διρϊδξσ-Δνϊδξσ, 

ΜΑΘ   
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ιρυϋξπ ςξσλΩυιρςξμ 3KVA/2,4KW.   

69.  

ξ ρϋρςημα μα κσκλξτξοεά ρςημ διεθμΫ αγξοΩ απϊ 
επόμσμξ καςαρκεσαρςΫ ξ ξπξάξπ μα διαθΪςει διαρτΩλιρη 
πξιϊςηςαπ ISO. ξ ποξρτεοϊμεμξ UPS μα ικαμξπξιεά  
πιρςξπξιΫρειπ διαρτΩλιρηπ πξιϊςηςαπ ςξσλΩυιρςξμ καςΩ 
CΔ, EMC, Safety 

ΜΑΘ   

 

ΡσρςΫμαςα ΔλΪγυξσ Οοϊρβαρηπ ΞυημΩςχμ με ΛπΩοεπ 
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ΔΥΜΘΙΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΛΟΑΠΩΜ 4,5μ      

 ΓεμικΩ ΥαοακςηοιρςικΩ:  

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 4   

2.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ αμΩ λχοάδα διΪλεσρηπ 1   

3.  
Μα αματεοθεά ςξ ΛξμςΪλξ και ξ καςαρκεσαρςΫπ και σ 
ςϋπξπ 

ΜΑΘ   

4.  
αυϋςηςα πλΫοξσπ αμξάγμαςξπ: 1,5 δεϋςεοα με 
δσμαςϊςηςα οϋθμιρηπ απϊ 0.9 Ϊχπ 6 δεϋςεοα παοαμεςοικΩ 
απϊ menu πΩμχ ρςη μπΩοα 

ΜΑΘ   

5.  
Μα εάμαι εμςαςικΫπ υοΫρηπ (heavy duty) ηλεκςοξμηυαμικϊπ 
μηυαμιρμϊπ κάμηρηπ και ηλεκςοξμικϊπ Ϊλεγυξπ (frequency 
inverter) 

ΜΑΘ   

6.  Ανιϊπιρςη καςαρκεσΫ με υαμηλϊ κϊρςξπ ρσμςΫοηρηπ ΜΑΘ   

7.  

Ανιϊπιρςξπ μηυαμιρμϊπ κάμηρηπ ςηπ δξκξϋ απϊ ςξμ 
κιμηςΫοα υχοάπ εμδιΩμερξσπ μηυαμιρμξϋπ μεςατξοΩ 
κάμηρηπ (βοαυάξμεπ με οξσλεμΩμ, ςοξυαλάεπ, ιμΩμςεπ, 
κ.λ.π.) για σφηλΫ ανιξπιρςάα και αμςξυΫ. 

ΜΑΘ   

8.  Δσμαςϊςηςα ΔενιΩπ / αοιρςεοΫπ ςξπξθΪςηρηπ ςξσ βοαυάξμα ΜΑΘ   

9.  
ΛΫκξπ δξκξϋ ρε εσθϋ Ϋ πςσρρϊμεμξ βοαυάξμα ςξσλΩυιρςξμ 
4,5μ 

ΜΑΘ 
  

10.  
ΖλεκςοξμικΩ ελεγυϊμεμη ρσυμϊςηςα κιμηςΫοα για ρςαθεοΫ, 
ξμαλΫ και μακοξυοϊμια λειςξσογάα υχοάπ ποξβλΫμαςα 

ΜΑΘ 
  

11.  
Δσμαςϊςηςα ελΪγυξσ με επαγχγικξϋπ βοϊυξσπ, 
σπΪοσθοξσπ αιρθηςΫοεπ, οελΪ, αρϋομαςα ςηλευειοιρςΫοια, 
RFID κΩοςεπ ελΪγυξσ, κ.λ.π. 

ΜΑΘ 
  

12.  ΙιμηςΫοαπ: 250 W ςοιταρικϊ / 12 W  ΜΑΘ   

13.  
ΔμρχμαςχμΪμξπ ηλεκςοξμικϊπ ελεγκςΫπ με ξθϊμη και 
menu επιλξγόμ για ςημ διαυεάοιρη και παοαμεςοξπξάηρη 
ϊλχμ ςχμ διαθΪριμχμ λειςξσογιόμ ςηπ μπΩοαπ.  

ΜΑΘ   

14.  

ΔομΩοιξ απϊ γαλβαμιρμΪμη εμ θεομϊ λαμαοάμα πΩυξσπ 
2mm, πϊοςα με κλειδά και πλαρςικϊ καπΩκι ποξρςαράαπ 
ABS (με ποξρςαράα UV), καςΩλληλα για ενχςεοικΫ 
ςξπξθΪςηρη 

ΜΑΘ   

15.  
ΑμιυμεσςΪπ θΪρηπ ςηπ δξκξϋ, σφηλΫπ ανιξπιρςάαπ (service 
free) 

ΜΑΘ   

16.  

ΔμρχμαςχμΪμξι διακϊπςεπ υειοξκάμηςξσ αμξάγμαςξπ/ 
κλειράμαςξπ ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ μπΩοαπ  και μηυαμικΫ 
απξρϋμπλενη/ απελεσθΪοχρη ςηπ δξκξϋ ρε πεοάπςχρη 
διακξπΫπ οεϋμαςξπ. 

ΜΑΘ   

17.  

ξ διεουϊμεμξ απϊ ςξμ ελχμεάξ ϊυημα καςΩ ςημ εάρξδϊ 
ςξσ ρςημ λχοάδα διΪλεσρηπ, θα ποΪπει μα πεομΩει απϊ 
διπλϊ βοϊγυξ επαγχγΫπ (Ϊμαμ ποιμ και Ϊμαμ μεςΩ απϊ 
κΩθε μπΩοα), ξ ξπξάξπ θα ποΪπει μα εάμαι εγκαςερςημΪμξπ 
ρςξ Ϊδατξπ. Ξ βοϊγυξπ πξσ ποξηγεάςαι θα αμαλαμβΩμει 
μα δόρει ςημ εμςξλΫ ρςημ κΩμεοα ασςϊμαςηπ αμαγμόοιρηπ 
πιμακάδαπ ξυημΩςχμ (LPR) μα  τχςξγοατάρει ςξ ϊυημα. Ξ 
βοϊγυξπ μεςΩ ςημ μπΩοα θα ποΪπει μα εναρταλάζει ϊςι η 
μπΩοα δεμ θα καςΪβει ποιμ ςημ διΪλεσρη ςξσ ξυΫμαςξπ. 

ΜΑΘ   

18.  
ΔλΩυιρςη σπικΫ θεομξκοαράα λειςξσογάαπ : -25 ° C ρε +50 
° C 

ΜΑΘ   

19.  ΔιΩοκεια ζχΫπ : ςξσλΩυιρςξμ 4 εκας. Ιϋκλξι ΜΑΘ   
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Ρϋρςημα Ιλειρςξϋ Ισκλόμαςξπ ηλεϊοαρηπ CCTV 
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ΔικςσακΫ Bullet ΙΩμεοα Ιλειρςξϋ Ισκλόμαςξπ ηλεϊοαρηπ (CCTV) με εμρχμαςχμΪμα Video Analytics και 
ΟοξβξλΪα ΘR 

ΙΩμεοα     

1.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ  12   

2.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
κΩμεοαπ/αιρθηςΫοα 

ΜΑΘ   

3.  ΑιρθηςΫοαπ 1/2.7" progressive scan CMOS Ϋ μεγαλϋςεοξπ ΜΑΘ   

4. ε ΑμΩλσρη 1920 x 1080 Ϋ καλϋςεοη  ΜΑΘ   

5.  ΟοξξδεσςικΫ ΡΩοχρη ΜΑΘ   

6.  
ΔλΩυιρςξπ τχςιρμϊπ: Έγυοχμη: 0,5 Lux ρε F1.2 
Αρποϊμασοη: 0.00 lux (IR LED On) 

ΜΑΘ   

7.  ΣπξρςΫοινη ONVIF ΜΑΘ   

8.  IR Leds για ςξσλΩυιρςξμ 25 m ΜΑΘ    

9.  

Ασςϊμαςη διαυεάοιρη ςξσ σπΪοσθοξσ τχςιρμξϋ (Smart IR) 
για εσκοιμΪρςεοη ποξβξλΫ (Ασνξμεάχρη ςηπ Ϊμςαρηπ ςχμ 
IR, όρςε ϊςαμ πληριΩζει Ϊμα αμςικεάμεμξ πξλϋ η εικϊμα μα 
μημ «αρποάζει») 

ΜΑΘ    

Τακϊπ     

10.  
Τακϊπ  ΛηυαμικΫπ ερςάαρηπ (Motorized Zoom) με Auto 
Focus  3x ξπςικϊ zoom, Vari-Focal ςξσλΩυιρςξμ 3.0 – 
9.0mm ασςϊμαςηπ άοιδαπ (DC Auto Iris). 

ΜΑΘ   

11.  
Γχμάα θΪαρηπ 
-Ξοιζϊμςια: ξσλΩυιρςξμ μεςανϋ 93° και 31.7°  
- ΙΩθεςα: ξσλΩυιρςξμ μεςανϋ 68.4° και 23.8° 

ΜΑΘ   

Απαοαάςηςεπ Κειςξσογάεπ      

12.  ΟεοιρςοξτΫ Δικϊμαπ: (Vertical flip, Horizontal mirror)  ΜΑΘ   

13.  
Ασςϊμαςξ και υειοξκάμηςξ ηλεκςοξμικϊ διΩτοαγμα  ( 1/2 ~ 
1/5000)  

ΜΑΘ 
  

14.  Κειςξσογάα ΖμΪοαπ Μϋυςαπ με IR Cut Filter ΜΑΘ   

15.  
ΦητιακΫ Λεάχρη Ηξοϋβξσ 2D, σπξρςΫοινη ςξσλΩυιρςξμ 1 
~ 16 

ΜΑΘ 
  

16.  

Πϋθμιρη κΪοδξσπ ρΫμαςξπ AGC,  
Back Light Compensation (BLC),  
Digital Slow Shutter (DSS),  
Digital Wide Dynamic Range (WDR) 

ΜΑΘ   

Video     

17.  Οοχςξκϊλλα Ρσμπάερηπ ςξσλΩυιρςξμ H.264, MJPEG ΜΑΘ   

18.  Μα παοΪυξμςαι δϋξ νευχοιρςΪπ οξΪπ video  ΜΑΘ   

19.  αυϋςηςα FPS με οϋθμιρη ςξσλΩυιρςξμ χπ 30fps@1080p ΜΑΘ   

20.  ΔμρχμαςχμΪμη Αμάυμεσρη Ιάμηρηπ  ΜΑΘ   

Ήυξπ     

21.  ξσλΩυιρςξμ 1 εάρξδξπ & 1 Ϊνξδξπ Ϋυξσ. ΜΑΘ   

ΡσμδΪρειπ     

22.  ξσλΩυιρςξμ 1 φητιακΫ εάρξδξπ & 1 φητιακΫ Ϊνξδξπ. ΜΑΘ   

23.  ΔικςσακΫ Ρϋμδερη Ethernet 10 / 100 Base-T  ΜΑΘ   

24.  ΣπξδξυΫ SD κΩοςαπ μμΫμηπ ΜΑΘ   

ΖλεκςοικΩ Ρςξιυεάα      

25.  οξτξδξράα 12V DC ΜΑΘ   

26.  ΣπξρςΫοινη Power over Ethernet ΜΑΘ   

ΟεοιβαλλξμςξλξγικΩ Ρςξιυεάα      

27.  Ηεομξκοαράα Κειςξσογάαπ ςξσλΩυιρςξμ -40˚C ~ 50˚C ΜΑΘ   

28.  
ΑδιΩβοξυη με βαθμϊ ποξρςαράαπ IP66 και εμρχμαςχμΪμξ 
heater και fan. 

ΜΑΘ 
  

ΟιρςξπξιΫρειπ        

29.  
Ζ κΩμεοα μα διαθΪςει ςξσλΩυιρςξμ Οιρςξπξάηρη CE. Μα 
αμαγοατξϋμ ςσυϊμ επιπλΪξμ ΟιρςξπξιΫρειπ   

ΜΑΘ 
  

30.  
Δπά πξιμΫπ απϊοοιφηπ ξ σπξφΫτιξπ αμΩδξυξπ θα ποΪπει 
μα καςαθΪρει με ςημ ποξρτξοΩ ςξσ ΔΫλχρη ςξσ 

ΜΑΘ   
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Ιαςαρκεσαρςικξϋ Ξάκξσ πεοά κΩλσφηπ ςχμ παοϊμςχμ 
ποξδιαγοατόμ με ςημ ξπξάα θα ενξσριξδξςεά ςξμ 
σπξφΫτιξ αμΩδξυξ για ςημ εγκαςΩρςαρη και σπξρςΫοινΫ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ενξπλιρμξϋ, ρςα πλαάρια ςξσ εμ λϊγχ 
Ϊογξσ. 

31.  
ΟοξκειμΪμξσ μα διαρταλιρςεά ςξ επάπεδξ ανιξπιρςάαπ ςχμ 
αλγϊοιθμχμ, θα ποΪπει μα διαθΪςξσμ ςημ πιρςξπξάηρη 
iLids 

ΜΑΘ 
  

Video Content Analytics (VCA)      

32.  

ΔμρχμαςχμΪμεπ λειςξσογάεπ VCA (Video Content Analysis) 
ρςημ κΩμεοα.  Ζ επενεογαράα ςχμ λειςξσογιόμ ασςόμ θα 
γάμξμςαι ρε επενεογαρςΫ εμςϊπ ςηπ κΩμεοαπ (embedded) 
ποξκειμΪμξσ μα μημ επιβαοϋμξσμ ςξμ κεμςοικϊ server 
καςαγοατΫπ (NVR). 

ΜΑΘ 

  

33.  
ξσλΩυιρςξμ 40 πξλσγχμικΪπ ζόμεπ, μΪρα ρςιπ ξπξάεπ θα 
εταομϊζξμςαι ξι Ϊνσπμξι αλγϊοιθμξι και η οϋθμιρΫ ςξσπ μα 
γάμεςαι εϋκξλα μΪρχ web browser interface. 

ΜΑΘ 
  

34.  

Ξι σπξρςηοιζϊμεμξι αλγϊοιθμξι video analytics μα εάμαι 
ςξσλΩυιρςξμ ξι ενΫπ: 
- Διαυχοιρμϊπ αμθοόπξσ απϊ ασςξκάμηςξ (object 
classification) βΩρει ςξσ μεγΪθξσπ ςξσ αμςικειμΪμξσ 
- Αμάυμεσρη παοαβάαρηπ πεοιμΪςοξσ (Intruder perimeter 
detection) 
- Δάρξδξπ / Ένξδξπ αμςικειμΪμξσ ρε/απϊ πεοιξυΫ 
- ΔμτΩμιρη/ΔνατΩμιρη αμςικειμΪμξσ ρε/απϊ πεοιξυΫ (π.υ. 
αμάυμεσρη ειρϊδξσ αμθοόπξσ απϊ πϊοςα Ϋ ασςξκάμηςξ) 
- ΡςαμΩςημα αμςικειμΪμξσ μΪρα ρε ζόμη 
- Αμάυμεσρη καςεϋθσμρηπ κάμηρηπ αμςικειμΪμξσ 
- Αμάυμεσρη εγκαςαλελειμμΪμξσ αμςικειμΪμξσ (Abandoned 
Object Detection) για ςημ αμάυμεσρη π.υ. ςρΩμςαπ με 
πιθαμϊ επικάμδσμξ πεοιευϊμεμξ (βϊμβα) ρςημ ελεγυϊμεμη 
ζόμη 
- Αμάυμεσρη ενατΩμιρηπ αμςικειμΪμξσ (Removed Object 
Detection) 
- Δσμαςϊςηςα μελλξμςικΫπ ποξρθΫκηπ αλγϊοιθμξσ 
αμάυμεσρηπ τχςιΩπ/καπμξϋ. 

ΜΑΘ 

  

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ΔικςσακΫ ΙΩμεοα Ηϊλξσ (Dome) Ιλειρςξϋ Ισκλόμαςξπ ηλεϊοαρηπ (CCTV) με εμρχμαςχμΪμα Video Analytics  

ΙΩμεοα     

1.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ  4   

2.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
κΩμεοαπ/αιρθηςΫοα 

ΜΑΘ   

3.  ΑιρθηςΫοαπ 1/2.7” 1080p CMOS Ϋ μεγαλϋςεοξπ ΜΑΘ   

4. ε ΑμΩλσρη 1920 x 1080 Ϋ καλϋςεοη Full HD, 1080p ΜΑΘ   

5.  ΟοξξδεσςικΫ ΡΩοχρη ΜΑΘ   

6.  
ΔλΩυιρςξπ τχςιρμϊπ: Έγυοχμη : 0.5 lux, F1.2 - 
Αρποϊμασοη : 0.001Lux.  

ΜΑΘ   

7.  ΣπξρςΫοινη ONVIF ΜΑΘ   

Τακϊπ     

8.  
Τακϊπ  Manual 3.0 – 9.0mm Vari-Focal, F1.2 - 360, DC 
Auto Iris 

ΜΑΘ   

9.  
Ξοιζϊμςια Γχμάα θΪαρηπ εϋοξσπ ςξσλΩυιρςξμ μεςανϋ 93° 
και 31,7° 

ΜΑΘ   

Απαοαάςηςεπ Κειςξσογάεπ      

10.  Ζλεκςοξμικϊ διΩτοαγμα  1/2000s χπ 1/2s ΜΑΘ   

11.  
Ασςϊμαςη Κειςξσογάα ΖμΪοαπ Μϋυςαπ με ICR (True 
Day/Night) 

ΜΑΘ   

12.  ΦητιακΫ Λεάχρη Ηξοϋβξσ 2D, σπξρςΫοινη DSS 1 ~ 16 ΜΑΘ   

13.  
Θρξοοξπάα Κεσκξϋ, Wide Dynamic Range 
Exposure Adjustment, Flicker Control  
Backlight Compensation, Video Analytics  

ΜΑΘ   

Video     

14.  
Οοχςξκϊλλα Ρσμπάερηπ ςξσλΩυιρςξμ H.264 (MPEG-4Part 
10/AVC), MJPEG 

ΜΑΘ   
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15.  
Μα παοΪυξμςαι δϋξ νευχοιρςΪπ οξΪπ video, πξλλαπλΩ 
profiles  

ΜΑΘ 
  

16.  Ωπ 30fps ρε ϊλεπ ςιπ αμαλϋρειπ  ΜΑΘ   

17.  4 ζόμεπ ποξρςαράαπ Θδιχςικόμ ΔεδξμΪμχμ (Privacy masks)  ΜΑΘ   

Ήυξπ     

18.  Αμτάδοξμξπ Ϋυξπ. ΜΑΘ   

19.  Ρσμπάερη Ϋυξσ G.711  ΜΑΘ   

ΡσμδΪρειπ     

20.  ΔικςσακΫ Ρϋμδερη Ethernet 10 / 100 Base-T  ΜΑΘ   

21.  
ΔμρχμαςχμΪμη Δάρξδξπ  και Ένξδξπ Ήυξσ,  
Δάρξδξπ και  Ένξδξπ Ρσμαγεομξϋ 

ΜΑΘ   

22.  ΣπξδξυΫ SD κΩοςαπ μμΫμηπ ΜΑΘ   

ΖλεκςοικΩ Ρςξιυεάα      

23.  οξτξδξράα 12V DC ΜΑΘ   

24.  ΣπξρςΫοινη Power over Ethernet ΜΑΘ   

25.  ΟιρςξπξιΫρειπ: FCC, CE, KC, RoHs ΜΑΘ   

ΟιρςξπξιΫρειπ        

26.  
ΟοξκειμΪμξσ μα διαρταλιρςεά ςξ επάπεδξ ανιξπιρςάαπ ςχμ 
αλγϊοιθμχμ, θα ποΪπει μα διαθΪςξσμ ςημ πιρςξπξάηρη 
iLids 

ΜΑΘ 
  

27.  
Ζ κΩμεοα μα διαθΪςει ςξσλΩυιρςξμ Οιρςξπξάηρη CE. Μα 
αμαγοατξϋμ ςσυϊμ επιπλΪξμ ΟιρςξπξιΫρειπ   

ΜΑΘ 
  

28.  

Δπά πξιμΫπ απϊοοιφηπ ξ σπξφΫτιξπ αμΩδξυξπ θα ποΪπει 
μα καςαθΪρει με ςημ ποξρτξοΩ ςξσ ΔΫλχρη ςξσ 
Ιαςαρκεσαρςικξϋ Ξάκξσ πεοά κΩλσφηπ ςχμ παοϊμςχμ 
ποξδιαγοατόμ με ςημ ξπξάα θα ενξσριξδξςεά ςξμ 
σπξφΫτιξ αμΩδξυξ για ςημ εγκαςΩρςαρη και σπξρςΫοινΫ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ενξπλιρμξϋ, ρςα πλαάρια ςξσ εμ λϊγχ 
Ϊογξσ. 

ΜΑΘ   

Video Content Analytics (VCA)      

29.  

ΔμρχμαςχμΪμεπ λειςξσογάεπ VCA (Video Content Analysis) 
ρςημ κΩμεοα.  Ζ επενεογαράα ςχμ λειςξσογιόμ ασςόμ θα 
γάμξμςαι ρε επενεογαρςΫ εμςϊπ ςηπ κΩμεοαπ (embedded) 
ποξκειμΪμξσ μα μημ επιβαοϋμξσμ ςξμ κεμςοικϊ server 
καςαγοατΫπ (NVR). 

ΜΑΘ 

  

30.  
ξσλΩυιρςξμ 40 πξλσγχμικΪπ ζόμεπ, μΪρα ρςιπ ξπξάεπ θα 
εταομϊζξμςαι ξι Ϊνσπμξι αλγϊοιθμξι και η οϋθμιρΫ ςξσπ μα 
γάμεςαι εϋκξλα μΪρχ web browser interface. 

ΜΑΘ 
  

31.  

Ξι σπξρςηοιζϊμεμξι αλγϊοιθμξι video analytics μα εάμαι 
ςξσλΩυιρςξμ ξι ενΫπ: 
- Διαυχοιρμϊπ αμθοόπξσ απϊ ασςξκάμηςξ (object 
classification) βΩρει ςξσ μεγΪθξσπ ςξσ αμςικειμΪμξσ 
- Αμάυμεσρη παοαβάαρηπ πεοιμΪςοξσ (Intruder perimeter 
detection) 
- Δάρξδξπ / Ένξδξπ αμςικειμΪμξσ ρε/απϊ πεοιξυΫ 
- ΔμτΩμιρη/ΔνατΩμιρη αμςικειμΪμξσ ρε/απϊ πεοιξυΫ (π.υ. 
αμάυμεσρη ειρϊδξσ αμθοόπξσ απϊ πϊοςα Ϋ ασςξκάμηςξ) 
- ΡςαμΩςημα αμςικειμΪμξσ μΪρα ρε ζόμη 
- Αμάυμεσρη καςεϋθσμρηπ κάμηρηπ αμςικειμΪμξσ 
- Αμάυμεσρη εγκαςαλελειμμΪμξσ αμςικειμΪμξσ (Abandoned 
Object Detection) για ςημ αμάυμεσρη π.υ. ςρΩμςαπ με 
πιθαμϊ επικάμδσμξ πεοιευϊμεμξ (βϊμβα) ρςημ ελεγυϊμεμη 
ζόμη 
- Αμάυμεσρη ενατΩμιρηπ αμςικειμΪμξσ (Removed Object 
Detection) 
- Δσμαςϊςηςα μελλξμςικΫπ ποξρθΫκηπ αλγϊοιθμξσ 
αμάυμεσρηπ τχςιΩπ/καπμξϋ. 

ΜΑΘ 

  

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ΔικςσακΫ κιμξϋμεμη PTZ Speed Dome ΙΩμεοα Ηϊλξσ Ιλειρςξϋ Ισκλόμαςξπ ηλεϊοαρηπ (CCTV) Eνχςεοικξϋ 
Υόοξσ με εμρχμαςχμΪμα Video Analytics  

ΙΩμεοα     

1.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ  4   

2.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
κΩμεοαπ/αιρθηςΫοα 

ΜΑΘ   
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3.  ΑιρθηςΫοαπ 1/4" Interline Transfer CCD Ϋ μεγαλϋςεοξπ ΜΑΘ   

4.  
Δικξμξρςξιυεάα: ςξσλΩυιρςξμ NTSC 768(H) x 494(V) 
PAL 752(H) x 582(V) 

ΜΑΘ   

5. ε 
Ξοιζϊμςια ΑμΩλσρη ςξσλΩυιρςξμ 560 TVL (Ϊγυοχμη) / 
680TVL (αρποϊμασοη) 

ΜΑΘ   

6. ε Τακϊπ 

Ξπςικϊ: 27x Oπςικϊ Zoom (F=1.6~F2.8, 
f=3.5~95 mm) 

ΜΑΘ   

Φητιακϊ: 16x (432x με ξπςικϊ) ΜΑΘ   

7.  Κειςξσογάα ΖμΪοαπ Μϋυςαπ με ICR  Auto/Day/Night ΜΑΘ   

8.  ΔλΩυ. Απϊρςαρη Δρςάαρηπ: 1500 mm  ΜΑΘ   

9.  Φητιακϊ ΔιΩτοαγμα ON / OFF  ΜΑΘ   

10.  
ΔλΩυιρςξ
π 
Τχςιρμϊπ 

0.2 Lux (50 IRE): (καμξμικΫ λειςξσογάα) ΜΑΘ   

0.02 Lux (ICR On): (μσυςεοιμΫ λειςξσογάα) ΜΑΘ   

Απαοαάςηςεπ Κειςξσογάεπ      

11.  BLC ΜΑΘ   

PAN/TILT      

12.  
Pan Γχμάα ΟεοιρςοξτΫπ 360° ΓοΫγξοη ΑςΪομξμη 
ΟεοιρςοξτΫ  

ΜΑΘ 
  

13.  
αυϋςης
αPan 

Υειοξκάμηςη 0.5° ~ 100 Ϋ 200° / sec (64 steps) ΜΑΘ   

ΟοξεπιλεγμΪμη Max 300° / sec, Min 10° / sec ΜΑΘ   

14.  Tilt Γχμάα ΟεοιρςοξτΫπ  -2° ~ 90° ΜΑΘ   

15.  
αυϋςης
α Tilt  

Υειοξκάμηςη  0.5~ 45° / sec (64 steps) ΜΑΘ   

ΟοξεπιλεγμΪμη Max 250° /sec, Min 200° / sec ΜΑΘ   

DOME      

16.  
ΟοξεπιλεγμΪμεπ: ξσλΩυιρςξμ 165 θΪρειπ με 16 character 
labels πξσ μα διαςάθεμςαι για κΩθε θΪρη με διατξοεςικΩ 
βΫμαςα ςαυϋςηςαπ 

ΜΑΘ 
  

17.  
Οεοιπξλάα: ξσλΩυιρςξμ 8 ΞμΩδεπ. ΙΩθε μια 
απξςελξϋμεμη απϊ 60 βΫμαςα ςξσλΩυιρςξμ. ξσλΩυιρςξμ 8 
ποξγοαμμαςιζϊμεμα ρεμΩοια (Patterns). 

ΜΑΘ 
  

18.  
ξσλΩυιρςξμ 8 επιλΪνιμξι ςξμεάπ (Sectors) με 16 
υαοακςΫοεπ 

ΜΑΘ 
  

19.  
ξσλΩυιρςξμ 8 ζόμεπ ποξρςαράαπ Θδιχςικόμ ΔεδξμΪμχμ 
(Privacy masks)  

ΜΑΘ 
  

20.  Auto Flip On / OFF ΜΑΘ   

Video     

21.  
Μα σπξρςηοάζεςαι ρσμπάερη ςξσλΩυιρςξμ H.264, MPEG-4, 
MJPEG 

ΜΑΘ 
  

22.  Μα παοΪυξμςαι δϋξ νευχοιρςΪπ οξΪπ video  ΜΑΘ   

23.  ΑμΩλσρη D1, 4CIF, 2CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF    

24.  αυϋςηςα  FPS 25/30 fps@D ΜΑΘ   

Ήυξπ     

25.  Δάρξδξπ: ςξσλΩυιρςξμ 1 καμΩλι  ΜΑΘ   

26.  Ένξδξπ: ςξσλΩυιρςξμ 1 καμΩλι  ΜΑΘ   

27.  Οοχςϊκξλλξ Ρσμπάερηπ  G.711 ΜΑΘ   

ΡσμδΪρειπ     

28.  ςξσλΩυιρςξμ 4 καμΩλια ΦητιακΪπ Δάρξδξι ΜΑΘ   

29.  ςξσλΩυιρςξμ 2 καμΩλια ΦητιακΪπ Ένξδξι ΜΑΘ   

30.  ςξσλΩυιρςξμ 1 ΡειοιακΫ Ηϋοα RS-485    

31.  Δάκςσξ Ethernet 10 / 100 Base-T ΜΑΘ   

32.  ΣπξρςΫοινη SD κΩοςαπ μμΫμηπ χπ 8GB ΜΑΘ   

ΖλεκςοικΩ Ρςξιυεάα – ΟεοιβΩλλξμ     

33.  οξτξδξράα 18~32 VAC 60/50Hz 1.5A  ΜΑΘ   

34.  ΛΪγιρςη ΙαςαμΩλχρη μικοϊςεοη απϊ 40W  ΜΑΘ   

35.  Μα διαθΪςει θεομαμςικϊ ρςξιυεάξ αμεμιρςΫοα  ΜΑΘ   

36.  Ηεομξκοαράα λειςξσογάαπ ςξσλΩυιρςξμ -40°C ~ 50°C  ΜΑΘ   

ΟιρςξπξιΫρειπ        

37.  
Ζ κΩμεοα μα διαθΪςει ςξσλΩυιρςξμ Οιρςξπξάηρη FCC / CE, 
(IP66 / Ϊκδξρη IK10). Μα αμαγοατξϋμ ςσυϊμ επιπλΪξμ 
ΟιρςξπξιΫρειπ   

ΜΑΘ 
  

38.  
Δπά πξιμΫπ απϊοοιφηπ ξ σπξφΫτιξπ αμΩδξυξπ θα ποΪπει 
μα καςαθΪρει με ςημ ποξρτξοΩ ςξσ ΔΫλχρη ςξσ 

ΜΑΘ   
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Ιαςαρκεσαρςικξϋ Ξάκξσ πεοά κΩλσφηπ ςχμ παοϊμςχμ 
ποξδιαγοατόμ με ςημ ξπξάα θα ενξσριξδξςεά ςξμ 
σπξφΫτιξ αμΩδξυξ για ςημ εγκαςΩρςαρη και σπξρςΫοινΫ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ενξπλιρμξϋ, ρςα πλαάρια ςξσ εμ λϊγχ 
Ϊογξσ. 

39.  
ΟοξκειμΪμξσ μα διαρταλιρςεά ςξ επάπεδξ ανιξπιρςάαπ ςχμ 
αλγϊοιθμχμ, θα ποΪπει μα διαθΪςξσμ ςημ πιρςξπξάηρη 
iLids 

ΜΑΘ 
  

Video Content Analytics (VCA)      

40.  

ΔμρχμαςχμΪμεπ λειςξσογάεπ VCA (Video Content Analysis) 
ρςημ κΩμεοα.  Ζ επενεογαράα ςχμ λειςξσογιόμ ασςόμ θα 
γάμξμςαι ρε επενεογαρςΫ εμςϊπ ςηπ κΩμεοαπ (embedded) 
ποξκειμΪμξσ μα μημ επιβαοϋμξσμ ςξμ κεμςοικϊ server 
καςαγοατΫπ (NVR). 

ΜΑΘ 

  

41.  

Κειςξσογάα PTZ object auto tracking για ςημ ασςϊμαςη 
παοακξλξϋθηρη αμςικειμΪμχμ ρϋμτχμα με ςξσπ Ϊνσπμξσπ 
αλγϊοιθμξσπ αμάυμεσρηπ (video analytics) πξσ 
πεοιγοΩτξμςαι παοακΩςχ.  

ΜΑΘ 

  

42.  
Κειςξσογάα ακϋοχρηπ κξσμΫμαςξπ κΩμεοαπ για βελςιχμΪμη 
απϊδξρη ςχμ Ϊνσπμχμ αλγϊοιθμχμ αμάυμεσρηπ  

ΜΑΘ 
  

43.  
Κειςξσογάα αμάυμεσρηπ βαμδαλιρμξϋ (κΩλσφη κΩμεοαπ, 
ρποΪω, μεςακάμηρη, απόλεια ερςάαρηπ, απόλεια ρΫμαςξπ, 
κ.λ.π.) 

ΜΑΘ 
  

44.  
ξσλΩυιρςξμ 40 πξλσγχμικΪπ ζόμεπ, μΪρα ρςιπ ξπξάεπ θα 
εταομϊζξμςαι ξι Ϊνσπμξι αλγϊοιθμξι και η οϋθμιρΫ ςξσπ μα 
γάμεςαι εϋκξλα μΪρχ web browser interface. 

ΜΑΘ 
  

45.  

Ξι σπξρςηοιζϊμεμξι αλγϊοιθμξι video analytics μα εάμαι 
ςξσλΩυιρςξμ ξι ενΫπ: 
- Διαυχοιρμϊπ αμθοόπξσ απϊ ασςξκάμηςξ (object 
classification) βΩρει ςξσ μεγΪθξσπ ςξσ αμςικειμΪμξσ 
- Αμάυμεσρη παοαβάαρηπ πεοιμΪςοξσ (Intruder perimeter 
detection) 
- Δάρξδξπ / Ένξδξπ αμςικειμΪμξσ ρε/απϊ πεοιξυΫ 
- ΔμτΩμιρη/ΔνατΩμιρη αμςικειμΪμξσ ρε/απϊ πεοιξυΫ (π.υ. 
αμάυμεσρη ειρϊδξσ αμθοόπξσ απϊ πϊοςα Ϋ ασςξκάμηςξ) 
- ΡςαμΩςημα αμςικειμΪμξσ μΪρα ρε ζόμη 
- Αμάυμεσρη καςεϋθσμρηπ κάμηρηπ αμςικειμΪμξσ 
- Αμάυμεσρη εγκαςαλελειμμΪμξσ αμςικειμΪμξσ (Abandoned 
Object Detection) για ςημ αμάυμεσρη π.υ. ςρΩμςαπ με 
πιθαμϊ επικάμδσμξ πεοιευϊμεμξ (βϊμβα) ρςημ ελεγυϊμεμη 
ζόμη 
- Αμάυμεσρη ενατΩμιρηπ αμςικειμΪμξσ (Removed Object 
Detection) 
- Δσμαςϊςηςα μελλξμςικΫπ ποξρθΫκηπ αλγϊοιθμξσ 
αμάυμεσρηπ τχςιΩπ/καπμξϋ. 

ΜΑΘ 

  

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Δμιαάα πλαςτϊομα Κξγιρμικξϋ Video Management Software  

1.  

ξ λξγιρμικϊ διαυεάοιρηπ και καςαγοατΫπ ςχμ καμεοόμ θα 
σλξπξιεάςαι ρε πλαςτϊομα αμξιυςΫπ αουιςεκςξμικΫπ (Open 
Platform VMS), ποξηγμΪμηπ ςευμξλξγάαπ και ανιξπιρςάαπ. 
Δπάρηπ, θα ποΪπει μα διαθΪςει ςα παοακΩςχ -ςξσλΩυιρςξμ- 
υαοακςηοιρςικΩ: 
• Μα μπξοεά μα δευςεά απεοιϊοιρςξ αοιθμϊ IP καμεοόμ ρε 
αμΩλξγξσπ servers και απεοιϊοιρςξ αοιθμϊ clients. 
• Μα εάμαι ρσμβαςϊ με ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ και πιξ 
γμχρςξϋπ καςαρκεσαρςΪπ IP καμεοόμ ςηπ αγξοΩπ.  
• Μα ποΪπει μα σπξρςηοάζει ςα standards ONVIF και PSIA. 

ΜΑΘ   

Σπξρϋρςημα ΔταομξγΫπ Ιλειρςξϋ Ισκλόμαςξπ ηλεϊοαρηπ 
(CCTV) με ενελιγμΪμα Video Analytics 

   

2.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
ςξσ Κξγιρμικξϋ 

ΜΑΘ   

3.  
Αοιθμϊπ σπξρςηοιζϊμεμχμ καμεοόμ: ξσλΩυιρςξμ για 32 IP 
CCTV κΩμεοεπ. Μα αματεοθεά ςσυϊμ δσμαςϊςηςα 
σπξρςΫοινηπ πεοιρρϊςεοχμ καμεοόμ  

ΜΑΘ   
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4.  

Μα υοηριμξπξιεά δϋξ αμενΩοςηςεπ οξΪπ (video streams) για 
ςιπ IP κΩμεοεπ Ϋ ςξσπ IP encoders. ξ Ϊμα για ςημ 
ξπςικξπξάηρη (visualization) και ςξ Ωλλξ για ςημ 
καςαγοατΫ. 

ΜΑΘ   

5.  

Real-time φητιακΫ επενεογαράα ςχμ video απϊ ςιπ 
κΩμεοεπ. ΡσγκεκοιμΪμα μα σπξρςηοάζξμςαι –ςξσλΩυιρςξμ- 
ςα ενΫπ τάλςοα βελςάχρηπ: 

Α. Αμςάθερη (Contrast) 
Β. Ξνϋςηςα (Sharpness) 
Γ. Απϊπλενη (Deinterlacing) 

ΜΑΘ   

6.  

ΟΪοαμ ςχμ αλγϊοιθμχμ video analytics πξσ θα 
εμρχμαςόμει η κΩθε ποξρτεοϊμμη IP κΩμεοα, ποΪπει μα 
μπξοεά μα εταομϊρει ςα παοακΩςχ video analytics (ρςξμ 
server), ρε ϊπξιεπ κΩμεοεπ θεχοηθεά απαοαάςηςξ: 
- Background change detection (αμάυμεσρη αλλαγΫπ 

γχμάαπ ςηπ κΩμεοαπ) 
- Detection for loss of video quality (εμεογξπξιεάςαι αμ 

κΩπξιξπ υαλΩρει ςη οϋθμιρη ςξσ τακξϋ, π.υ. defocus). 
- ΔιΩρυιρη μξηςΫπ γοαμμΫπ απϊ αμςικεάμεμξ (Detection of 

crossing a line). Ασςϊ θα εάμαι δσμαςϊμ μα λειςξσογΫρει 
χπ trigger για ςιπ κιμηςΪπ κΩμεοεπ (ασςϊμαςξ ζξσμ ρςξ 
ρημεάξ παοαβάαρηπ). 

- Αμάυμεσρη θξοϋβξσ (ϊςαμ ξ ακξσρςικϊπ θϊοσβξπ 
σπεοβεά κΩπξιξ επάπεδξ) 

Ξι παοαπΩμχ αμαγμχοάρειπ θα εάμαι δσμαςϊμ μα 
εμεογξπξιΫρξσμ (trigger) κΩπξιξ email, ςημ Ϊμαονη 
καςαγοατΫπ, ςη ρςοξτΫ μιαπ PTZ κΩμεοαπ ρε ξοιρμΪμξ 
preset Ϋ κΩπξια ηυηςικΫ ειδξπξάηρη.  

ΜΑΘ   

7.  

Μα διαθΪςει δσμαςϊςηςα ασςϊμαςξσ φητιακξϋ ζξσμ ρςα 
κιμξϋμεμα αμςικεάμεμα. ξ ασςϊμαςξ ζξσμ δεμ θα 
επηοεΩζει ςημ καςαγοατΫ ςξσ πλΫοξσπ πλαιράξσ ςηπ 
κΩμεοαπ, αλλΩ θα διεσκξλϋμει ςξμ υειοιρςΫ (τϋλακα) μα 
ερςιΩρει ςημ ποξρξυΫ ςξσ ρςα κιμξϋμεμα αμςικεάμεμα. 
Δτϊρξμ σπΩουξσμ πεοιρρϊςεοα ςξσ εμϊπ κιμξϋμεμα 
αμςικεάμεμα ξ αλγϊοιθμξπ θα ποξραομϊζει ςξ πλΩμξ όρςε 
μα ςα πεοιλαμβΩμει ϊλα. 

ΜΑΘ   

8.  

Μα διαθΪςει 3D διαδοαρςικϊ υΩοςη, ϊπξσ ρςημ άδια ξθϊμη 
θα ποξβΩλλξμςαι ςϊρξ η κΩςξφη ςχμ καμεοόμ, ϊρξ και ςξ 
video απϊ ασςΪπ και η γχμάα πξσ ασςΪπ καλϋπςξσμ. Ξ 
υειοιρςΫπ θα εάμαι ρε θΪρη, επιλΪγξμςαπ κΩπξια κΩμεοα 
ρςξ υΩοςη, μα ποξκαλεά ςημ εμτΩμιρη ςξσ ζχμςαμξϋ video 
απϊ ςημ κΩμεοα ασςΫ. 

ΜΑΘ   

9.  

ΟοξκειμΪμξσ μα ελαυιρςξπξιηθεά ξ υοϊμξπ αμαζΫςηρηπ, ςξ 
ρϋρςημα θα διαθΪςει ςιπ ενΫπ λειςξσογάεπ Ϊνσπμηπ 
αμαζΫςηρηπ ρςξ καςαγεγοαμμΪμξ σλικϊ (video): 
- Υοξμικϊπ ΡσμπιερςΫπ (Time Compressor) 
Κειςξσογάα πξσ επιςοΪπει ρςξμ υειοιρςΫ μα πεοιξοάρει ςξμ 
υοϊμξ αμαζΫςηρηπ εμϊπ κιμξϋμεμξσ αμςικειμΪμξσ 
(αμθοόπξσ, ασςξκιμΫςξσ κ.λπ.). ξ ρϋρςημα θα 
παοξσριΩζει ρςξμ υειοιρςΫ video, με ϊλα ςα κιμξϋμεμα 
αμςικεάμεμα (εμςϊπ ξοιρμΪμξσ υοξμικξϋ διαρςΫμαςξπ) 
ςασςϊυοξμα, χπ Ϊμα video «ρϋμξφη». Ξ υειοιρςΫπ 
επιλΪγει (με κλικ) ςξ αμςικεάμεμξ ςηπ αμαζΫςηρΫπ ςξσ και 
ςξ ρϋρςημα ποξβΩλλει ςξ επιθσμηςϊ video. 
- ΑμαζΫςηρη καςαγεγοαμμΪμξσ video με εταομξγΫ 
Ϊνσπμχμ αλγξοάθμχμ video analytics ρςξ καςαγεγοαμμΪμξ 
video. α ελΩυιρςα κοιςΫοια αμαζΫςηρηπ θα εάμαι: 
Α. ΔιΩρυιρη μξηςΫπ γοαμμΫπ απϊ αμςικεάμεμξ (Detection 

of crossing a line). Ηα εάμαι δσμαςϊμ μα επιλευθεά και 
ρσγκεκοιμΪμη καςεϋθσμρη. 

Β. ΑμαζΫςηρη με βΩρη ςξ μΪγεθξπ, ςξ υοόμα και ςημ 
ςαυϋςηςα ςξσ αμςικειμΪμξσ. 

Γ. Λεςακάμηρη αμςικειμΪμξσ απϊ μάα πεοιξυΫ (ζόμη) ρε 
μάα Ωλλη. 

Δ. ΔμτΩμιρη αμςικειμΪμξσ εμςϊπ ζόμηπ (appear) Ϋ 

ΜΑΘ   



 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

 
88 
 

 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ενατΩμιρη αμςικειμΪμξσ εμςϊπ ζόμηπ (π.υ. Ωμθοχπξπ 
πξσ ενΪουεςαι απϊ Ϋ ειρΪουεςαι ρε ρςαμαςημΪμξ 
ασςξκάμηςξ εμςϊπ ζόμηπ). 

10.  Μα διαθΪςει Alarm Monitoring και System Log. ΜΑΘ   

11.  
Μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ρσμπληοχμαςικΫ εταομξγΫ ελΪγυξσ 
σδαςξγοατΫμαςξπ (watermark). 

ΜΑΘ   

12.  
Μα ρσμξδεϋεςαι απϊ εταομξγΫ client ςϊρξ για λειςξσογικϊ 
Windows, ϊρξ και για λειςξσογικϊ iOS (iPhone, iPAD) και 
Android. 

ΜΑΘ   

ΟιρςξπξιΫρειπ     

13.  

Δπά πξιμΫπ απϊοοιφηπ ξ σπξφΫτιξπ αμΩδξυξπ θα ποΪπει 
μα καςαθΪρει με ςημ ποξρτξοΩ ςξσ ΔΫλχρη ςξσ 
Ιαςαρκεσαρςικξϋ Ξάκξσ πεοά κΩλσφηπ ςχμ παοϊμςχμ 
ποξδιαγοατόμ με ςημ ξπξάα θα ενξσριξδξςεά ςξμ 
σπξφΫτιξ αμΩδξυξ για ςημ εγκαςΩρςαρη και σπξρςΫοινΫ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ενξπλιρμξϋ, ρςα πλαάρια ςξσ εμ λϊγχ 
Ϊογξσ. 

ΜΑΘ   

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Ιεμςοικξά ΔνσπηοεςηςΪπ ΙαςαγοατΫπ και Διαυεάοιρηπ Video  

ΙεμςοικΫ ΛξμΩδα      

1.  

Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ. Ξ αοιθμϊπ ςχμ servers καςαγοατΫπ και 
διαυεάοιρηπ video, ποξςεάμεςαι με εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ 
και θα  ατξοΩ ςξ ικαμϊ πλΫθξπ για ςημ σπξρςΫοινη ςχμ 
ζηςξϋμεμχμ καμεοόμ. 

≥ 2   

2.  

Αοιθμϊπ σπξρςηοιζϊμεμχμ καμεοόμ: ξσλΩυιρςξμ για 32 IP 
CCTV κΩμεοεπ  ρςημ μΪγιρςη αμΩλσρη ςχμ ζηςξϋμεμχμ 
καμεοόμ. Μα αματεοθεά ςσυϊμ δσμαςϊςηςα σπξρςΫοινηπ 
πεοιρρϊςεοχμ καμεοόμ  

ΜΑΘ   

3.  
Μα βαράζεςαι ρε επενεογαρςΫ επιπΪδξσ INTEL core-i7 Ϋ 
καλϋςεοξ 

ΜΑΘ   

4.  Μα εμρχμαςόμει ςξσλΩυιρςξμ 8 GB RAM ΜΑΘ   

5. ε Μα δάμει ςξσλΩυιρςξμ 2 ενϊδξσπ VGA Ϋ HDMI Ϋ ρσμδσαρμϊ ΜΑΘ   

6.  

Ζ υχοηςικϊςηςα ρε ρκληοξϋπ δάρκξσπ μα εάμαι αοκεςΫ, 
όρςε ςξ ρϋρςημα μα καςαγοΩτει 24 όοεπ ςξ 24χοξ και μα 
σπΩουει διαθΪριμξ αουεάξ για 30 ημΪοεπ ςξσλΩυιρςξμ με 
δσμαςϊςηςα ξοιρμξϋ. 

ΜΑΘ   

7.  οξτξδξςικϊ 600W Active PFC ΜΑΘ   

8.  Windows 7 PRO 64 bit Ϋ μεϊςεοξ ΜΑΘ   

9.  Μα ρσμπεοιλαμβΩμει Mouse, Keyboard και DVD-RW  ΜΑΘ   

ΟιρςξπξιΫρειπ     

10.  
Οιρςξπξάηρη CE. Μα αματεοθξϋμ ςσυϊμ Ωλλεπ 
ΟιρςξπξιΫρειπ  

ΜΑΘ   

Ξθϊμεπ Server    

11.  

Ξθϊμη 42 ιμςρόμ LED υαοακςηοιρμΪμη χπ commercial 
(σφηλΫπ αμθεκςικϊςηςαπ) απϊ ςξμ καςαρκεσαρςΫ. ΑμΩλσρη 
1920 x 1080.  Τχςειμϊςηςα ςξσλΩυιρςξμ 300 cd / m2, 
Αμςάθερη: 5.000.000:1.  
Μα διαθΪςει σπξδξυΪπ ρϋμδερηπ ςξσλΩυιρςξμ:  VGA, ςοειπ 
HDMI, SCART, CI Slot, Ext. Speaker Out, USB, RS232C.  
Μα διαθΪςει εμρχμαςχμΪμα ηυεάα ςξσλΩυιρςξμ  2x10 Watt.  
ΔπιπλΪξμ η ξθϊμη ποΪπει μα Ϊυει δσμαςϊςηςα 
αμαπαοαγχγΫπ αουεάχμ video μΪρχ USB. Μα εάμαι 
πιρςξπξιημΪμη  ςξσλΩυιρςξμ καςΩ UL(cUL), TUV-GS, FCC-
B, CE, EPA, Win8. 

≥ 2   

12.  

Ξθϊμη ςξσλΩυιρςξμ 21,5 ιμςρόμ  Full HD LED. ΑμΩλσρη: 
1920 x 1080. Τχςειμϊςηςα ςξσλΩυιρςξμ  200 cd / m2, 
Αμςάθερη: 5.000.000:1. Υοϊμξπ Απϊκοιρηπ: 5 ms. Μα εάμαι 
πιρςξπξιημΪμη  ςξσλΩυιρςξμ καςΩ UL(cUL), TUV-GS, FCC-
B, CE, EPA, Win8. Μα διαθΪςει  Super Energy Saving, Dual 
Smart Solution 

≥ 2   

Ρϋρςημα αδιΩλειπςηπ λειςξσογάαπ (On-Line UPS)    

13.  
Ξι ενσπηοηςηςΪπ θα σπξρςηοάζξμςαι απϊ ρϋρςημα UPS, 
Ξn-Line, διπλΫπ ΛεςαςοξπΫπ, ΛξμξταρικΫπ Διρϊδξσ-
Δνϊδξσ, ιρυϋξπ ςξσλΩυιρςξμ 3KVA/2,4KW.   

ΜΑΘ   
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14.  

ξ ρϋρςημα μα κσκλξτξοεά ρςημ διεθμΫ αγξοΩ απϊ 
επόμσμξ καςαρκεσαρςΫ ξ ξπξάξπ μα διαθΪςει διαρτΩλιρη 
πξιϊςηςαπ ISO. ξ ποξρτεοϊμεμξ UPS μα ικαμξπξιεά μ 
πιρςξπξιΫρειπ διαρτΩλιρηπ πξιϊςηςαπ ςξσλΩυιρςξμ καςΩ 
CΔ, EMC, FCC, Safety 

ΜΑΘ   

 

ΡσρςΫμαςα ΔλΪγυξσ Οοϊρβαρηπ Access Control   
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ΔλεγκςΫπ (Controller) ΡσρςΫμαςξπ ΔλΪγυξσ Οοϊρβαρηπ (Access Control)  

ΔλεγκςΫπ    

1.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ  10   

2.  Αοιθμϊπ θσοόμ πξσ θα ελΪγυξμςαι   10   

3.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ΔλεγκςΫ 

ΜΑΘ   

4.  
Έμδεινη LED για ςημ επικξιμχμάα, ςημ ςοξτξδξράα, ςημ 
καςΩρςαρη και ςημ κΩοςα proximity 

   

5.  
Δσμαςϊςηςα ρϋμδερηπ ςξσλΩυιρςξμ 2 αμαγμχρςόμ 
(readers)   

ΜΑΘ   

6.  Οοχςϊκξλλξ επικξιμχμάαπ με αμαγμόρςη: Wiegand  ΜΑΘ   

7.  
ΣπξρςΫοινη ϊλχμ ςχμ ςϋπχμ Wiegand αμαγμχρςόμ (EM, 
Mifare και Hid). 

   

8. ε Μα σπξρςηοάζει ςξσλΩυιρςξμ 30.000 υοΫρςεπ (κΩοςεπ) ΜΑΘ   

9. ε Μα σπξρςηοάζει ςξσλΩυιρςξμ 100.000 κιμΫρειπ (Log Events) ΜΑΘ   

10.  Ρϋμδερη Ethenet TCP/IP και RS-485  ΜΑΘ   

11.  
ξσλΩυιρςξμ 2 Δάρξδξι / 2 Ένξδξι για Ϊλεγυξ θσοόμ 
ρσμδεϊμεμξι με αιρθηςΫοεπ πϊοςαπ, ρσμαγεομξά, 
ηλεκςοικΪπ πϊοςεπ, και κξμβάα πιΪρεχπ 

ΜΑΘ   

12.  οξτξδξράα 12V DC, 1.5A ΜΑΘ   

13.  
Μα διαθΪςει σπξυοεχςικΩ ερχςεοικΫ μπαςαοάα για 
ετεδοικΫ ςοξτξδξράα οεϋμαςξπ 

ΜΑΘ   

14.  
Δσμαςϊςηςα αμςιγοΩτχμ αρταλεάαπ (backup) ςχμ 
δεδξμΪμχμ ρε κΩοςα SD 

ΜΑΘ   

15.  
Κειςξσογάα πξλλαπλόμ καοςόμ, anti-passback και duress 
mode 

ΜΑΘ   

ΟιρςξπξιΫρειπ    

16.  ΟιρςξπξιΫρειπ: CE, FCC, RoHS ΜΑΘ   

ΡσμξδεσςικΩ ΔλεγκςΫ    

17.  

ΡσμξδεσςικΩ Οαοελκϊμεμα ΔλεγκςΫ: Λεςαλλικϊ Ιξσςά, 
οξτξδξςικϊ DC12V/3A, ΔρχςεοικΫ Λπαςαοάα, ΙλειδαοιΩ, 
2 ςξσλΩυιρςξμ κλειδιΩ για ςξ μεςαλλικϊ κξσςά,  εγυειοάδιξ 
υοΫρηπ  

ΜΑΘ    
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Ιαοςαμαγμόρςηπ (Reader) ΔλεγκςΫ ΡσρςΫμαςξπ ΔλΪγυξσ Οοϊρβαρηπ (Access Control)  

Ιαοςαμαγμόρςηπ     

1.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ  10   

2.  Αοιθμϊπ θσοόμ πξσ θα ελΪγυξμςαι   10   

3.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ Ιαοςαμαγμόρςη 

ΜΑΘ   

4.  Οοχςϊκξλλξ επικξιμχμάαπ με ΔλεγκςΫ: Wiegand  ΜΑΘ   

5.  Ρσυμϊςηςα λειςξσογάαπ 125KHz  ΜΑΘ   

6.  
Απϊρςαρη ΑμΩγμχρηπ ΙΩοςαπ ςξσλΩυιρςξμ χπ 1m (ΛακοΩπ 
ΔμβΪλειαπ) 

ΜΑΘ   

7.  Υοϊμξπ ΑμΩγμχρηπ ΙΩοςαπ ≤200ms ΜΑΘ   

8.  Μα διαθΪςει ενχςεοικΪπ Δμδεάνειπ LED, και ΒξμβηςΫ  ΜΑΘ   

9.  ΡσμπαγΫπ ΙαςαρκεσΫ  ΜΑΘ   

10.  Οοξρςαράα απϊ αμςάρςοξτη πξλικϊςηςα ΜΑΘ   

ΖλεκςοικΩ Ρςξιυεάα     

11.  οξτξδξράα DC 6-14V  ΜΑΘ   

12.  ΙαςαμΩλχρη Πεϋμαςξπ χπ 70mA ΜΑΘ   

ΡσμθΫκεπ Κειςξσογάαπ     

13.  Ηεομξκοαράα Κειςξσογάαπ: -20° χπ +55°C ΜΑΘ   

14.  Σγοαράα απϊ 10% χπ 90%  ΜΑΘ   

Οοξρςαράα     

15.  ΑδιΩβοξυη Οοξρςαράα ςξσλΩυιρςξμ IP 65  ΜΑΘ   

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Λποελϊκ ςϋπξσ Proximity για ςξσπ υοΫρςεπ ςξσ ΡσρςΫμαςξπ ΔλΪγυξσ Οοϊρβαρηπ (Access Control)  

Λποελϊκ      

1.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ  100   

2.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ Proximity Λποελϊκ  

ΜΑΘ   

3.  
Μα εάμαι ςξσ ιδάξσ καςαρκεσαρςΫ με ςξμ ποξτεοϊμεμξ 
Ιαοςαμαγμόρςη και ςξμ ΔλεγκςΫ  

ΜΑΘ   

4.  Ρσυμϊςηςα Κειςξσογάαπ 125KHz ΜΑΘ   

5.  Ηεομξκοαράα Κειςξσογάαπ ςξσλΩυιρςξμ -10ºC to 60º ΜΑΘ   

6.  ΑδιΩβοξυξ με ποξρςαράα απϊ ςημ ρκϊμη  ΜΑΘ   

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Proximity Αμαγμόρςηπ Λποελϊκ για ςημ ειραγχγΫ ςχμ μποελϊκ ρςξ Ρϋρςημα ΔλΪγυξσ Οοϊρβαρηπ (Access 
Control)  

1.  Αοιθμϊπ ΛξμΩδχμ  1   

2.  
Μα ρσμδΪεςαι με ςξμ σπξλξγιρςΫ μΪρχ ςηπ θϋοαπ USB (plug 
& play).  

ΜΑΘ   

3.  

Μα επιςοΪπει σφηλΫπ ςαυϋςηςαπ λειςξσογάεπ και μα 
εμρχμαςόμει δεάκςεπ LED.  
Ρσμβαςϊπ με windows2k/2003/XP/Vista (32bits)/windows7 
(32bits). 

ΜΑΘ   

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Κξγιρμικϊ ΡσρςΫμαςξπ ΔλΪγυξσ Οοϊρβαρηπ (Access Control)    

1.  
Μα αματεοθεά ξ καςαρκεσαρςΫπ, ςξ μξμςΪλξ, και ξ ςϋπξπ 
ςξσ Κξγιρμικξϋ 

ΜΑΘ   

2.  
ξ λξγιρμικϊ μα σπξρςηοάζει ςημ διαυεάοιρη ςχμ ελεγκςόμ, 
καοςαμαγμχρςόμ για ςξμ Ϊλεγυξ ποϊρβαρηπ ρε πϊοςεπ, 
μπΩοεπ και ςξσομικΪ (μελλξμςικΩ). 

ΜΑΘ   

3.  
Δσμαςϊςηςα για διαυεάοιρη και παοακξλξϋθηρη μΪρχ Web 
ςχμ Δλεγκςόμ/Ιαοςαμαγμχρςόμ 

ΜΑΘ   

4.  Δϋκξλξ ρςη υοΫρη, με μεμξϋ, Οάμακα ελΪγυξσ – Δογαλεάχμ ΜΑΘ   

5.  
Οαοακξλξϋθηρη γεγξμϊςχμ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ με 
εικϊμεπ ΙαςΩρςαρηπ Οϊοςαπ & Pop-Up Τχςξγοατάα ςχμ 
υοηρςόμ 

ΜΑΘ   

6.  
ΑπλξπξιημΪμεπ διαδικαράεπ για ςη ΔγγοατΫ ςξσ 
Οοξρχπικξϋ 

ΜΑΘ   

7.  
ΙαςαγοατΫ Ρσμαγεομόμ και Γεγξμϊςχμ πξσ εναιοΪθηκαμ 
με γμχρςξπξάηρη email 

ΜΑΘ   

8.  Οοξγοαμμαςιζϊμεμεπ εάρξδξι και Ϊνξδξι με απλΩ pull-down ΜΑΘ   
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μεμξϋ 

9.  

ΙΩθε επιλΪνιμξ γεγξμϊπ εμεογξπξάηρηπ (trigger) απϊ ςξ 
μεμξϋ μα μπξοεά μα ποξκαλΪρει εμεογξπξάηρη οελΪ 
ελΪγυξσ πϊοςαπ Ϋ βξηθηςικϊ οελΪ για μα αμξάνει Ϋ μα 
κλεάρει η πϊοςα, με διαδικαράα πξσ καθξοάζει ξ υοΫρςηπ. 

ΜΑΘ   

10.  Κειςξσογάα Anti-pass back ΜΑΘ   

11.  

Διαυεάοιρη πξλλαπλόμ επιπΪδχμ ποϊρβαρηπ. Ζ διαυεάοιρη 
ςχμ επιπΪδχμ βαράζεςαι ρε οϊλξσπ πξσ εναρταλάζξσμ ςημ 
εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ ρςξιυεάχμ ςχμ υοηρςόμ. 
Κειςξσογάεπ ϊπχπ: 
- Διαυεάοιρη υοηρςόμ/ οϊλχμ/ ποξτάλ 
- Διαυεάοιρη Υοξμικόμ Εχμόμ ελΪγυξσ ποϊρβαρηπ 
- Ιλεάδχμα και ΑμςιρςοξτΫ Ιλειδόμαςξπ  
- ΑπελεσθΪοχρη μπΩοαπ με ποόςξ Άμξιγμα 
- Ιλεάδχμα Οϊοςαπ για λειςξσογάα εγκλχβιρμξϋ 

ΜΑΘ   

12.  
Άμξιγμα με ΞμΩδα Οξλλαπλόμ καοςόμ ρςιπ Οϊοςεπ ΣφηλΫπ 
Αρταλεάαπ 

ΜΑΘ   

13.  
Δημιξσογάα αμςιγοΩτξσ Back-up ςηπ βΩρηπ δεδξμΪμχμ με 
πξλϋ απλϊ ςοϊπξ 

ΜΑΘ   

14.  

Δϋκξλη δημιξσογάα ςχμ Πϊλχμ ςχμ υοηρςόμ ρε μεγΩλξ 
βΩθξπ και λεπςξμΪοεια,  όρςε μα παοΪυξμςαι διατξοεςικΩ 
επάπεδα ποϊρβαρηπ ρςξ Κξγιρμικϊ Διαυεάοιρηπ ςξσ 
ΡσρςΫμαςξπ, ποξρςαςεσϊμεμα με αμςάρςξιυξ κχδικϊ 
ποϊρβαρηπ  

ΜΑΘ   

15.  
Όλεπ ξι ςοξπξπξιΫρειπ λξγιρμικξϋ μα καςαγοΩτξμςαι 
ερχςεοικΩ για μελλξμςικΫ αμαρκϊπηρη 

ΜΑΘ   

Διαρϋμδερη    

16.  
Δσμαςϊςηςα διαρϋμδερηπ με εταομξγΪπ διαυεάοιρηπ βάμςεξ, 
χοξμΪςοηρηπ, κλπ 

ΜΑΘ   

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Ιεμςοικϊπ ΔνσπηοεςηςΫπ (Rackmound Server) ΡσρςΫμαςξπ ΔλΪγυξσ Οοξρβαρηπ (Access Control)  

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ  1   

2.  Μα αματεοθεά ςξ ΛξμςΪλξ και ξ καςαρκεσαρςΫπ ΜΑΘ   

3.  

ξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα μα εάμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγάαπ 
με αμακξάμχρη ςξσπ ςελεσςαάξσπ 12 μΫμεπ και μα 
κσκλξτξοεά ρςημ διεθμΫ αγξοΩ απϊ επόμσμξ 
καςαρκεσαρςΫ. 
α βαρικΩ ςμΫμαςα πξσ ρσμθΪςξσμ ςξμ ενσπηοεςηςΫ 
(ξθϊμη, κεμςοικΫ μξμΩδα) μα ποξΪουξμςαι απϊ ςημ άδια 
καςαρκεσΩρςοια εςαιοάα πξσ θα αμαγοΩτεςαι εμταμόπ 
πΩμχ ρ’ ασςΩ και ρςα κιβόςια ϊπξσ θα εάμαι 
ρσρκεσαρμΪμα και μα ικαμξπξιξϋμ ςα ISO, ΔC, Energy Star 
κ.λπ. ποϊςσπα πξιϊςηςαπ πξσ απαιςξϋμςαι καςΩ 
πεοάπςχρη. 

ΜΑΘ 

  

4.  

ξ ρϋμξλξ ςξσ ρσρςΫμαςξπ, μα εάμαι ρσμαομξλξγημΪμξ 
απϊ ςξ εογξρςΩριξ καςαρκεσΫπ ςξσ ΔνσπηοεςηςΫ, 
εγκεκοιμΪμξ και πιρςξπξιημΪμξ απϊ ςημ καςαρκεσΩρςοια 
εςαιοεάα και μα σπΩουει ειδικΫ Ϊμδεινη πξσ μα ςξ 
βεβαιόμει. 

ΜΑΘ 

  

ΔπενεογαρςΫπ    

5.  Αοιθμϊπ ΔγκαςερςημΪμχμ Δπενεογαρςόμ ≥ 1   

6.  Intel Xeon E5-2407 Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ ΜΑΘ   

7.  Ρσυμϊςηςα ςξσλΩυιρςξμ 2,2 GHz ΜΑΘ   

8.  
ΛμΫμη 
(RAM) 

ΛΪγεθξπ μμΫμηπ ςξσλΩυιρςξμ 8GB DDR3 ΜΑΘ   

ΛΪγιρςη μμΫμη ςξσλΩυιρςξμ 96 GB πξσ 
σπξρςηοάζεςαι απϊ ςξ Motherboard(MB) 

ΜΑΘ 
  

Δλεϋθεοεπ θΪρειπ μμΫμηπ ςξσλΩυιρςξμ 2 
ρςξ παοαδξςΪξ ρϋρςημα 

ΜΑΘ 
  

Ρσυμϊςηςα (MHz) ςξσλΩυιρςξμ  1333 ΜΑΘ   

9.  
Ρκληοξά 
Δάρκξι 
(HDDs) 

ϋπξπ ρκληοόμ δάρκχμ: 3.5'' SATA / SAS ΜΑΘ   

ΡσμξλικΫ Υχοηςικϊςηςα ςξσλΩυιρςξμ 4 
δάρκξι 3.5” hot-plug 

ΜΑΘ 
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Οοξρτεοϊμεμξι ρκληοξά δάρκξι 
ςξσλΩυιρςξμ 4,  ρσμξλικΫπ υχοηςικϊςηςαπ 
ςξσλΩυιρςξμ 8TB. Μα ποξρτεοθξϋμ ςϊρξι 
δάρκξι ϊρξι εάμαι απαοαάςηςξι όρςε η 
ποξρτεοϊμεμη  λϋρη μα πληοεά ςιπ 
ποξδιαγοατΪπ ςχμ εταομξγόμ 

ΜΑΘ 

  

RAID 1 ΜΑΘ   

10.  Δάκςσξ: ξσλΩυιρςξμ 2 θϋοεπ Ethernet 10/100/1000 ΜΑΘ   

11.  
οξτξδξςικϊ: Μα διαθΪςει σπξυοεχςικΩ πλεξμΩζχμ 
ςοξτξδξςικϊ (redundant power supply). Μα αματεοθεά η 
ιρυϋπ ςξσπ 

ΜΑΘ 
  

12.  
DVD-ROM 
Drive 

Δρχςεοικϊ ΜΑΘ   

ΟλΫθξπ ΛξμΩδχμ 1   

αυϋςηςα αμΩγμχρηπ CD ≥ 40, DVD ≥ 12 ΜΑΘ   

Ξθϊμη    

13.  LED Ξθϊμη Ultrasharp ΜΑΘ   

14.  ΛΪγεθξπ Διαγχμάξσ ςξσλΩυιρςξμ 24 ιμςρόμ  ΜΑΘ   

15.  
ΣπξδξυΫ DVI-D Ϋ DisplayPort και αμςάρςξιυξ καλόδιξ 
ρϋμδερηπ με ςημ κΩοςα ξθϊμηπ 

ΜΑΘ 
  

16.  ΑμΩλσρη ςξσλΩυιρςξμ 1920*1080 ΜΑΘ   

17.  Καμποϊςηςα (Brightness) ςξσλΩυιρςξμ 250cd/m2 ΜΑΘ   

18.  Αμςάθερη (Contrast) ςξσλΩυιρςξμ 1.000:1 ΜΑΘ   

19.  Pixel Pitch <= 0,27 ΜΑΘ   

20.  ΟιρςξπξιΫρειπ: TCO 5.1, Energy Star, EPEAT Gold ΜΑΘ   

ΗΫκη    

21.  ϋπξπ ΗΫκηπ Rack NAI   

Οληκςοξλϊγιξ    

22.  Αοιθμϊπ πλΫκςοχμ ≥ 101 NAI   

23.  ϋπξπ USB NAI   

Οξμςάκι/Mouse    

24.  ϋπξσ USB  ΜΑΘ   

ΚξγιρμικΩ    

25.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κειςξσογικϊ Ρϋρςημα  MICROSOFT 
Windows Server Standard 2012 64bit, English, DSP Ϋ 
μεόςεοξ 

ΜΑΘ   

26.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κξγιρμικϊ ΑπξμακοσρμΪμηπ Διαυεάοιρηπ 
(Remote management) 

ΜΑΘ   

27.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κξγιρμικϊ Διαυεάοιρηπ ΡσρςΫμαςξπ 
(Systems management)  

ΜΑΘ   
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ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΔΓΙΑΑΡΑΡΖΡ (LPR, CCTV, ACCESS CONTROL) 
 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Ιαλχδιόρειπ/Οαοελκϊμεμα 

Ιαλχδιόρειπ     

1.  
Μα αματεοθεά ξ ςϋπξπ καλχδιόρεχμ μεςατξοΩπ ρΫμαςξπ 
Video. 

ΜΑΘ   

2.  Μα αματεοθεά ξ ςϋπξπ καλχδιόρεχμ οξτξδξράαπ ΜΑΘ   

3.  
Μα αματεοθεά ξ ςϋπξπ καλχδιόρεχμ μεςατξοΩπ ρημΩςχμ 
ελΪγυξσ. 

ΜΑΘ 
  

4.  
ΔμιρυσμΪμξπ ρχλΫμαπ για ςημ ϊδεσρη καλχδάχμ ρε 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ 

ΜΑΘ 
  

5.  
Μα αματεοθεά ξ ςϋπξπ καλχδιόρεχμ για κΩμεοεπ πξσ 
απΪυξσμ απϊ ςξ Ωμχ ςχμ 200  μΪςοχμ (Fiber optic 
multimode Ϋ Ωλλξ). 

ΜΑΘ   

6.  

α αρθεμΫ ρΫμαςα (Video, control signals) θα ποΪπει μα 
επηοεΩζξμςαι καςΩ ςξ μικοϊςεοξ δσμαςϊ βαθμϊ απϊ ςσυϊμ 
παοεμβξλΪπ ηλεκςοξμαγμηςικόμ πεδάχμ  και Ωλλχμ πηγόμ 
θξοϋβξσ 

ΜΑΘ   

7.  

Μα αματεοθξϋμ Ωλλεπ εμδευϊμεμεπ καλχδιόρειπ Ϋ σλικΩ 
(LAN switches, ςοξτξδξςικΩ, Racks, κξσςιΩ, οελΪ, 
Τχςξκϋςςαοα, ρχλΫμεπ, καμΩλια, κ.α.).  
Ζ λϋρη πξσ ποξρτΪοεςαι θα ποΪπει μα εάμαι 
ξλξκληοχμΪμη «με ςξ κλειδά ρςξ υΪοι». 

ΜΑΘ   

Οαοελκϊμεμα    

8.  

Ξ ΑμΩδξυξπ μα ποξρτΪοει για κΩθε θϋοα πξσ θα ελΪγυεςαι 
απϊ ςξ ρϋρςημα ελΪγυξσ ποϊρβαρηπ, ςξσλΩυιρςξμ:  

 ΑιρθηςΫοα Ασςϊμαςξσ Αμξάγμαςξπ Ηϋοαπ υχοάπ επατΫ 
με αμάυμεσρη κάμηρηπ 

 ΖλεκςοξμαγμΫςη ασςϊμαςξσ κλειδόμαςξπ/ 
απελεσθΪοχρηπ 
καθόπ και ϊςι Ωλλξ κοάμει απαοαάςηςξ για ςημ εϋοσθμη 
λειςξσογάα ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ λϋρηπ  

10   

9.  
Ξ ΑμΩδξυξπ μα ποξρτΪοει ρΫμαμρη για κΩθε λχοάδα 
κσκλξτξοάαπ. Μα εάμαι ΖλεκςοξμικΫ Οιμακάδα LED μξμΫπ 
ϊφηπ με 1* ποΩριμξ βΪλξπ καςεϋθσμρηπ και Υ κϊκκιμξ 

8   

 

ευμικΫ ΣπξρςΫοινη/Δγυειοάδια/Δγγϋηρη/Δκπαάδεσρη/ΑουικΫ Κειςξσογάα 

 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ευμικΫ ΣπξρςΫοινη/Δγυειοάδια/Δγγϋηρη/Δκπαάδεσρη  

ευμικΫ ΣπξρςΫοινη      

1.  

ξ πλαάριξ Σπηοεριόμ ευμικΫπ ΣπξρςΫοινηπ θα 
πεοιλαμβΩμει ςα παοακΩςχ: 
 ΟοξληπςικΫ ρσμςΫοηρη (εογαράεπ και αμςαλλακςικΩ) ςξσ 

ενξπλιρμξϋ 
 ΑπξκαςΩρςαρη ςχμ βλαβόμ και αμχμαλιόμ λειςξσογάαπ 

ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςξσ λξγιρμικξϋ ρσρςημΩςχμ (system 
software) 

 Διϊοθχρη ρταλμΩςχμ ςξσ λξγιρμικξϋ εταομξγόμ ςξσ 
σρςήμαςξπ (bug fixing) 

 ΔμημΪοχρη για ςιπ μΪεπ εκδϊρειπ 
 Κξγιρμικξϋ ρσρςΫμαςξπ 
 Κξγιρμικξϋ εταομξγόμ πξσ Ϊυει αμαπςσυθεά 

 ΔμημΪοχρη για ςημ απαιςξϋμεμη αμαβΩθμιρη ςξσ 
ενξπλιρμξϋ ποξκειμΪμξσ μα σπξρςηοιυθξϋμ ξι 
παοαπΩμχ μΪεπ εκδϊρειπ 

 ΟοξμΫθεια, εγκαςΩρςαρη και ξλξκλΫοχρη ςχμ μΪχμ 
εκδϊρεχμ ςξσ λξγιρμικξϋ ρσρςΫμαςξπ (system software) 
πξσ Ϊυει ποξμηθεϋρει ξ ΑμΩδξυξπ  

 Βελςιόρειπ, παοΩδξρη, σπξρςΫοινη εγκαςΩρςαρηπ και 
ξλξκλΫοχρη ςχμ μΪχμ εκδϊρεχμ ςξσ λξγιρμικξϋ 

ΜΑΘ   
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Δταομξγόμ (releases & new versions) 
 ΟαοΩδξρη εμημεοχμΪμξσ ςεκμηοιχςικξϋ σλικξϋ 

(Ϊμςσπχμ και ηλεκςοξμικόμ αμςιςϋπχμ) με ςιπ ςσυϊμ 
μεςαβξλΪπ Ϋ ςοξπξπξιΫρειπ ςξσ σρςήμαςξπ 

 Δμςξπιρμϊ, καςαγοατΫ αιςιόμ βλαβόμ/ δσρλειςξσογιόμ 
και απξκαςΩρςαρη ςξσπ 

Ρε πεοάπςχρη αμςικαςΩρςαρηπ ξλϊκληοξσ Ϋ μΪοξσπ 
ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικΫπ, ασςϊ θα ποΪπει μα εάμαι 
καιμξσογΪπ και ιρξδϋμαμξ Ϋ με αμόςεοα ςευμικΩ 
υαοακςηοιρςικΩ, γεγξμϊπ πξσ θα ςεκμηοιόμεςαι ποξπ ςημ 
Σπηοεράα. Ξ ΑμΩδξυξπ αμαλαμβΩμει ςημ εσθϋμη και 
ξπξιξδΫπξςε κϊρςξπ απαιςηθεά για ςημ εναρτΩλιρη ςηπ 
ρσμβαςϊςηςαπ ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ θα αλλΩνει, ςϊρξ 
μεςανϋ ςξσπ ϊρξ και με ςξ σπΩουξμ πεοιβΩλλξμ. 

Δγυειοάδια ΥοΫρηπ      

2.  

Ξ ΑμΩδξυξπ θα ετξδιΩρει ςξ ελχμεάξ ΔξψοΩμηπ  με ϊλα ςα 
εγυειοάδια και ϊπξιξ ςεκμηοιχςικϊ σλικϊ απαιςεάςαι για μα 
εναρταλιρςεά η ικαμξπξιηςικΫ και απξδξςικΫ λειςξσογάα 
ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςχμ εταομξγόμ και κας’ ελΩυιρςξμ με: 

 Λια πλΫοη ρειοΩ ςευμικόμ εγυειοιδάχμ (service 
manuals) 

 Λια πλΫοη ρειοΩ εγυειοιδάχμ λειςξσογάαπ 
α εγυειοάδια και ςξ ςεκμηοιχςικϊ σλικϊ θα υξοηγηθξϋμ 
ρςα ελλημικΩ, εκςϊπ αμ γάμει διατξοεςικΫ ρσμτχμάα, και 
ρε ηλεκςοξμικΫ μξοτΫ 

ΜΑΘ 

  

Εγγϋηρη - σμςήοηρη    

3.  

 Ξ σπξφΫτιξπ ΑμΩδξυξπ ποΪπει μα αματΪοει οηςΩ ϊςι θα 
παοΪυει εγγϋηρη για ςξ ρϋμξλξ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ 
ΡσρςΫμαςξπ για ςξσλΩυιρςξμ δϋξ (2) Ϊςη κας' ελΩυιρςξμ 
πξσ θα αουάζει απϊ ςημ παοαλαβΫ ςξσ ΡσρςΫμαςξπ.  

    Ζ εγγϋηρη  πεοιλαμβΩμει σπηοεράεπ και αμςαλλακςικΩ 
για απξκαςΩρςαρη ξιχμδΫπξςε βλαβόμ Ϋ ποξβλημΩςχμ 
εμταμιρθξϋμ καςΩ ςημ διΩοκεια ςηπ εγγϋηρηπ, ρςη θΪρη  
εγκαςΩρςαρηπ ςχμ ειδόμ απϊ ςξμ ποξμηθεσςΫ. 

 Ξ σπξφΫτιξπ ΑμΩδξυξπ ποΪπει μα ποξςεάμει και μα 
πεοιγοΩφει ρςημ ποξρτξοΩ ςξσ ςξ κϊρςξπ επΪκςαρηπ 
ςηπ εγγϋηρηπ  για πΪμςε (5) επιπλΪξμ Ϊςη  μεςΩ ςξ πΪοαπ 
ςηπ παοευϊμεμηπ εγγϋηρηπ ςχμ δϋξ εςόμ. 

ΜΑΘ 

  

Εκπαίδεσρη    

4.  

ΛεςΩ ςημ εγκαςΩρςαρη ςξσ ρσρςΫμαςξπ, ξ ΑμΩδξυξπ θα 
ποαγμαςξπξιΫρει εκπαάδεσρη 3 ημεοόμ ρςξ ποξρχπικϊ 
ςηπ Σπηοεράαπ ρε θΪμαςα λειςξσογάαπ (2 ημΪοεπ) και 
απξκαςΩρςαρηπ ποξβλημΩςχμ και ρσμςΫοηρηπ (1 ημΪοα). 
Ζ ποϊςαρη ςξσ σπξφΫτιξσ ΑμΩδξυξσ ποΪπει μα 
πεοιλαμβΩμει αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα εκπαάδεσρηπ 
(αμςικεάμεμξ, ημΪοεπ, όοεπ, Ωςξμα κλπ) ςξ ξπξάξ μα 
εναρταλάζει ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ελχμεάξσ δσμαςϊςηςεπ 
πλΫοξσπ εκμεςΩλλεσρηπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ μεςΩ ςημ 
παοΩδξρη ςξσ. 
Ξι εκπαιδεϋρειπ θα ατξοξϋμ ρε ϊλεπ ςιπ καςηγξοάεπ 
υοηρςόμ ςξσ ρσρςΫμαςξπ –πλημ ασςόμ Ωλλχμ σπηοεριόμ- 
αμΩλξγα με ςημ ιδιϊςηςΩ ςξσπ (π.υ. ςελχμειακξά ϊρξμ 
ατξοΩ ςη υοΫρη ςξσ ρσρςΫμαςξπ, ρςελΪυη πληοξτξοικΫπ 
για ςημ ρσμςΫοηρη ςξσ ρσρςΫμαςξπ αλλΩ και ςημ επΪκςαρΫ 
και διαρϋμδερΫ ςξσ με Ωλλα ρσρςΫμαςα).  
Ζ εκπαάδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ θα ξλξκληοχθεά ποιμ ςημ 
πξιξςικΫ παοαλαβΫ ςξσ ρσρςΫμαςξπ. 

 Άλλα ρσματΫ ρςξιυεάα πξσ καςΩ ςημ κοάρη ςξσ 
ποξρτΪοξμςξπ θα Ϊποεπε μα λητθξϋμ σπϊφη. 

ΜΑΘ 

  

Αουική Λειςξσογία     

5.  

ΛεςΩ ςημ εγκαςΩρςαρη και ςημ Ϊμαονη λειςξσογάαπ ςξσ 
ρσρςΫμαςξπ και για υοξμικϊ διΩρςημα ςοιόμ (3) 
ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ, ποξρχπικϊ ςξσ ΑμΩδξυξσ θα 
ποΪπει μα παοεσοάρκεςαι ρςξ ελχμεάξ ΔξψοΩμηπ 

ΜΑΘ 
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καθημεοιμΩ απϊ ςιπ 08.00’ μΪυοι ρςιπ 16.00’ για μα 
σπξρςηοάζει ςημ λειςξσογάα ςξσ ρσρςΫμαςξπ μαζά με ςξ 
ποξρχπικϊ ςηπ Σπηοεράαπ (σπξρςΫοινη αουικΫπ 
λειςξσογάαπ Go Live & On site support). 

 

Ζλεκςοξμικξά ΣπξλξγιρςΪπ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

Ζλεκςοξμικϊπ ΣπξλξγιρςΫπ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 17   

2.  Μα αματεοθεά ςξ ΛξμςΪλξ και ξ καςαρκεσαρςΫπ ΜΑΘ   

3.  

ξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα μα εάμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγάαπ 
με αμακξάμχρη ςξσπ ςελεσςαάξσπ 12 μΫμεπ και μα 
κσκλξτξοεά ρςημ διεθμΫ αγξοΩ απϊ επόμσμξ 
καςαρκεσαρςΫ. 
α βαρικΩ ςμΫμαςα πξσ ρσμθΪςξσμ ςξμ ηλεκςοξμικϊ 
σπξλξγιρςΫ (ξθϊμη, κεμςοικΫ μξμΩδα) μα ποξΪουξμςαι 
απϊ ςημ άδια καςαρκεσΩρςοια εςαιοάα πξσ θα αμαγοΩτεςαι 
εμταμόπ πΩμχ ρ’ ασςΩ και ρςα κιβόςια ϊπξσ θα εάμαι 
ρσρκεσαρμΪμα και μα ικαμξπξιξϋμ ςα ISO, ΔC, Energy Star 
κ.λπ. ποϊςσπα πξιϊςηςαπ πξσ απαιςξϋμςαι καςΩ 
πεοάπςχρη. 

ΜΑΘ   

4.  

ξ ρϋμξλξ ςξσ ρσρςΫμαςξπ, μα εάμαι ρσμαομξλξγημΪμξ 
απϊ ςξ εογξρςΩριξ καςαρκεσΫπ ςξσ ΣπξλξγιρςΫ, 
εγκεκοιμΪμξ και πιρςξπξιημΪμξ απϊ ςημ καςαρκεσΩρςοια 
εςαιοεάα και μα σπΩουει ειδικΫ Ϊμδεινη πξσ μα ςξ 
βεβαιόμει. 

ΜΑΘ   

ΔπενεογαρςΫπ    

5.  Αοιθμϊπ ΔγκαςερςημΪμχμ Δπενεογαρςόμ ≥1   

6.  
Intel Core i5-Quad  Core, 6MB Cache, Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ 
αμόςεοξπ 

ΜΑΘ   

7.  Ρσυμϊςηςα ≥3.30GHz   

8.  Μα διαθΪςξσμ 3 x PCI-e x1 & 1 x PCI-e x16 ΜΑΘ   

9.  Μα διαθΪςξσμ 2 x External 5.25” Bays ΜΑΘ   

10.  
Μα διαθΪςξσμ ≤ 290W & ≥ 85% Energy Efficient PSU 
ENERGY STAR 6.0 

ΜΑΘ 
  

11.  
ΛμΫμη 
(RAM) 

ΛΪγεθξπ / ςϋπξπ   ≥4GB (1x4GB) 
Non-ECC DDR3 

  

Ρσυμϊςηςα (MHz) ≥1600MHz   

12.  
Ρκληοϊπ 
Δάρκξπ 
(HDD) 

500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) 
Hard Drive ΜΑΘ 

  

13.  Δάκςσξ: ξσλΩυιρςξμ 1 θϋοα Ethernet 10/100/1000 ΜΑΘ   

14.  
DVD-ROM 
Drive 

Δρχςεοικϊ ΜΑΘ   

ΟλΫθξπ ΛξμΩδχμ 1   

16X Half Height DVD+/-RW Drive ΜΑΘ   

Δγγϋηρη    

15. . Δγγϋηρη 3 εςόμ - Next Business Day ΜΑΘ   

Ξθϊμη 23’’    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 17   

2.  Full HD 1920 x 1080 resolution at 60Hz ΜΑΘ   

3.  LED backlighting ΜΑΘ   

4.  response time ≤5 ms (typical) ΜΑΘ   

5.  16:9 widescreen format ΜΑΘ   

6.  VGA and DVI-D ports ΜΑΘ   

Οληκςοξλϊγιξ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 17   

2.  Αοιθμϊπ πλΫκςοχμ ≥ 101 GREEK (QWERTY) BLACK NAI   

3.  ϋπξπ USB NAI   

Οξμςάκι/Mouse    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 17   

2.  USB Optical Mouse ΜΑΘ   
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ΚξγιρμικΩ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 17   

2.  Microsoft Office Home & Business 2013, EMEA ΜΑΘ   

3.  Antivirus ΜΑΘ   

4.  Windows 7 Professional Greek ΜΑΘ   

ΔταομξγΫ ΑμαζΫςηρηπ Ρςα φητιξπξιημΪμα ςεκμΫοια    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 5   

2.  

ΑμαζΫςηρη και υοΫρη εσοεςηοάχμ ρε πλΫοεπ κεάμεμξ ϊρξμ 
ατξοΩ ςα κεάμεμα πξσ εάμαι ηλεκςοξμικΩ επενεογΩριμα 
(Full-text indexing and searching) για απξςελερμαςικΫ 
αμαζΫςηρη λΪνεχμ και τοΩρεχμ μΪρα ρε κεάμεμξ 

ΜΑΘ   

3.  

Ληυαμιρμξά εστσξϋπ αμαζΫςηρηπ για ςημ εϋοερη ςχμ 
ςεκμηοάχμ με βΩρη 
διατξοεςικΩ κοιςΫοια, ϊπχπ θεμαςικΫ εμϊςηςα, υοξμξλξγι
κΫ αμαζΫςηρη, αμαζΫςηρη με λΪνειπ κλειδιΩ κ.Ω. 
ΣπξρςΫοινη ρσμΩτειαπ απξςελερμΩςχμ. 

ΜΑΘ   

4.  

Δϋυοηρςξ και καςαμξηςϊ πεοιβΩλλξμ διαυεάοιρηπ με δσμας
ϊςηςα ξοιρμξϋ πξλλαπλόμ τάλςοχμ, όρςε ξ διαυειοιρςΫπ 
μα εμςξπάζει εϋκξλα ςα ςεκμΫοια και ςιπ καςηγξοάεπ Ϋ 
ρσλλξγΪπ ϊπξσ ασςΩ αμΫκξσμ 

ΜΑΘ   

5.  Ζ αμαζΫςηρη μα μημ κΩμει διΩκοιρη πεζόμ / κεταλαάχμ. ΜΑΘ   

6.  
Ζ αμαζΫςηρη θα ποΪπει μα μπξοεά μα πεοιλαμβΩμει 
λξγικξϋπ ςελερςΪπ (AND, OR, NOT, ALL κ.λπ.). 

ΜΑΘ   

7.  

Ξι υοΫρςεπ θα ποΪπει μα μπξοξϋμ μα Ϊυξσμ ποϊρβαρη ρςξ 
πεοιευϊμεμξ και μΪρχ ιεοαουικόμ καςαλϊγχμ, 
πξλλαπλόμ καςηγξοιόμ, ξι ξπξάεπ θα εάμαι δσμαςϊμ μα 
ςοξπξπξιξϋμςαι δσμαμικΩ απϊ ςξ διαυειοιρςΫ ςξσ 
ρσρςΫμαςξπ. 

ΜΑΘ   

8.  
Διαλειςξσογικϊςηςα με Ωλλα εογαλεάα και εταομξγΪπ, με 
υοΫρη αμξικςόμ ποξςϋπχμ 

ΜΑΘ   

 
Server Rack Mounted 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Ιεμςοικϊπ ΔνσπηοεςηςΫπ (Rack Mounted) 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ  1   

2.  Μα αματεοθεά ςξ ΛξμςΪλξ και ξ καςαρκεσαρςΫπ ΜΑΘ   

3.  

ξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα μα εάμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγάαπ 
με αμακξάμχρη ςξσπ ςελεσςαάξσπ 12 μΫμεπ και μα 
κσκλξτξοεά ρςημ διεθμΫ αγξοΩ απϊ επόμσμξ 
καςαρκεσαρςΫ. 
α βαρικΩ ςμΫμαςα πξσ ρσμθΪςξσμ ςξμ ενσπηοεςηςΫ 
(ξθϊμη, κεμςοικΫ μξμΩδα) μα ποξΪουξμςαι απϊ ςημ άδια 
καςαρκεσΩρςοια εςαιοάα πξσ θα αμαγοΩτεςαι εμταμόπ 
πΩμχ ρ’ ασςΩ και ρςα κιβόςια ϊπξσ θα εάμαι 
ρσρκεσαρμΪμα και μα ικαμξπξιξϋμ ςα ISO, ΔC, Energy Star 
κ.λπ. ποϊςσπα πξιϊςηςαπ πξσ απαιςξϋμςαι καςΩ 
πεοάπςχρη. 

ΜΑΘ 

  

4.  

ξ ρϋμξλξ ςξσ ρσρςΫμαςξπ, μα εάμαι ρσμαομξλξγημΪμξ 
απϊ ςξ εογξρςΩριξ καςαρκεσΫπ ςξσ ΔνσπηοεςηςΫ, 
εγκεκοιμΪμξ και πιρςξπξιημΪμξ απϊ ςημ καςαρκεσΩρςοια 
εςαιοεάα και μα σπΩουει ειδικΫ Ϊμδεινη πξσ μα ςξ 
βεβαιόμει. 

ΜΑΘ 

  

ΔπενεογαρςΫπ    

5.  Αοιθμϊπ ΔγκαςερςημΪμχμ Δπενεογαρςόμ ≥ 1   

6.  
Intel Xeon E5, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 
80W, Max Mem 1333MHz Ϋ αμόςεοξ 

ΜΑΘ 
  

7.  Internal Dual SD Module with 2 x 2GB SD Cards ΜΑΘ   

8.  iDRAC7 Enterprise with 8GB Flash NAI   

9.  
ΛμΫμη 
(RAM) 

ΛΪγεθξπ μμΫμηπ 8GB DDR3 RDIMM, 
1600MT/S, LOW VOLT, SINGLE RANK, X4 
DATA WIDTH, Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ 

≥2 
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10.  
Ρκληοξά 
Δάρκξι 
(HDDs) 

300GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hybrid 
Hard Drive (Hot-plug) in 3.5-in Carrier ≥2 

  

11.  
Raid 
controller 

PERC H310 Integrated RAID Controller, Ϋ 
ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ 

ΜΑΘ 
  

RAID 1 ΜΑΘ   

12.  Δάκςσξ: ξσλΩυιρςξμ 2 θϋοεπ Ethernet 10/100/1000 ΜΑΘ   

13.  οξτξδξςικϊ: Dual Hot Plug Power Supplies 350W ΜΑΘ   

14.  
DVD-ROM 
Drive 

INTERNAL FOR 4HDD CHASSIS ΜΑΘ   

ΟλΫθξπ ΛξμΩδχμ 1   

DVD+/-RW, SATA, Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ 
αμόςεοξπ 

ΜΑΘ   

Δγγϋηρη    

15. . 
3 Years Pro Support (24x7x365 σπξρςΫοινη απϊ ςξμ 
καςαρκεσαρςΫ) next business day on site 

ΜΑΘ   

Ξθϊμη 17’’    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2.  LED light bar system ΜΑΘ   

3.  ΛΪγεθξπ Διαγχμάξσ ςξσλΩυιρςξμ 17 ιμςρόμ  ΜΑΘ   

4.  ΣπξδξυΫ VGA & DisplayPort ΜΑΘ   

5.  ΑμΩλσρη ςξσλΩυιρςξμ 1280 x 1024 at 60 Hz ΜΑΘ   

6.  Καμποϊςηςα (Brightness) ςξσλΩυιρςξμ 250cd/m2 ΜΑΘ   

7.  Αμςάθερη (Contrast) ςξσλΩυιρςξμ 1.000:1 ΜΑΘ   

8.  Pixel Pitch <= 0,27 ΜΑΘ   

9.  ΟιρςξπξιΫρειπ: TCO 5.1, Energy Star, EPEAT Gold ΜΑΘ   

ΗΫκη    

10.  ϋπξπ ΗΫκηπ Rack NAI   

Οληκςοξλϊγιξ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2.  Αοιθμϊπ πλΫκςοχμ ≥ 101 NAI   

3.  ϋπξπ USB NAI   

Οξμςάκι/Mouse    

4.  ϋπξσ USB  ΜΑΘ   

ΚξγιρμικΩ    

5.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κειςξσογικϊ Ρϋρςημα  Windows Server 
2008 R2, Foundation Edition, 64bit, English 15 CALs  ROK 
Kit Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ 

ΜΑΘ   

 
Server Tower 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

Ιεμςοικϊπ ΔνσπηοεςηςΫπ (Tower) 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ  1   

2.  Μα αματεοθεά ςξ ΛξμςΪλξ και ξ καςαρκεσαρςΫπ ΜΑΘ   

3.  

ξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα μα εάμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγάαπ 
με αμακξάμχρη ςξσπ ςελεσςαάξσπ 12 μΫμεπ και μα 
κσκλξτξοεά ρςημ διεθμΫ αγξοΩ απϊ επόμσμξ 
καςαρκεσαρςΫ. 
α βαρικΩ ςμΫμαςα πξσ ρσμθΪςξσμ ςξμ ενσπηοεςηςΫ 
(ξθϊμη, κεμςοικΫ μξμΩδα) μα ποξΪουξμςαι απϊ ςημ άδια 
καςαρκεσΩρςοια εςαιοάα πξσ θα αμαγοΩτεςαι εμταμόπ 
πΩμχ ρ’ ασςΩ και ρςα κιβόςια ϊπξσ θα εάμαι 
ρσρκεσαρμΪμα και μα ικαμξπξιξϋμ ςα ISO, ΔC, Energy Star 
κ.λπ. ποϊςσπα πξιϊςηςαπ πξσ απαιςξϋμςαι καςΩ 
πεοάπςχρη. 

ΜΑΘ 

  

4.  

ξ ρϋμξλξ ςξσ ρσρςΫμαςξπ, μα εάμαι ρσμαομξλξγημΪμξ 
απϊ ςξ εογξρςΩριξ καςαρκεσΫπ ςξσ ΔνσπηοεςηςΫ, 
εγκεκοιμΪμξ και πιρςξπξιημΪμξ απϊ ςημ καςαρκεσΩρςοια 
εςαιοεάα και μα σπΩουει ειδικΫ Ϊμδεινη πξσ μα ςξ 
βεβαιόμει. 

ΜΑΘ 
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ΔκςσπχςΫπ A4 Color Laser 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2. 1 ευμξλξγάα  εκςϋπχρηπ: Color Laser ΜΑΘ   

3. 2 Κειςξσογάεπ: PRINTER, SCANNER, COPIER, FAX  ΜΑΘ   

4. 3 Έγυοχμη ξθϊμη ατΫπ ΜΑΘ   

5. 4 αυϋςηςα επενεογαρςΫ: > 800 Mhz  ΜΑΘ   

6. 5 ΛμΫμη: > 512 MB ΜΑΘ   

7. 6 Ρκληοϊπ Δάρκξπ: ΟΠΞΑΘΠΔΘΙΑ ΜΑΘ   

8. 7 ΔπΪκςαρη μμΫμηπ: > 1024 MB ΜΑΘ   

9. 8 αυϋςηςα αρποϊμασοηπ εκςϋπχρηπ ρε Α4: > 33 ppm ΜΑΘ   

10. 9 αυϋςηςα Ϊγυοχμηπ εκςϋπχρηπ ρε Α4: > 33 ppm ΜΑΘ   

11.  Οξιϊςηςα εκςϋπχρηπ: > 1200 x 1200 dpi ΜΑΘ   

12.  Ασςϊμαςξπ ςοξτξδϊςηπ υαοςιξϋ: >500 ρελ. ΜΑΘ   

13.  ΛΪγεθξπ ρελάδαπ: Α4 ΜΑΘ   

14.  Ασςϊμαςη εκςϋπχρη διπλΫπ ϊφηπ (duplex printing) NAI   

15. 1
4 
Ασςϊμαςη ρΩοχρη διπλΫπ ϊφηπ (duplex scanning Ϋ reverse 
duplex scanning) 

NAI   

16.  ΑμΩλσρη ρΩοχρηπ: 600 x 600 dpi NAI   

17.  αυϋςηςα ρΩοχρηπ: > 33 spm NAI   

18.  αυϋςηςα τχςξαμςιγοατΫπ: > 33 cpm NAI   

19. 1
8 
ΛΪγιρςη Λημιαάα υοΫρη ρε ρελάδεπ (Duty Cycle):  
> 100.000 

NAI   

20. 1
9 
Οοξςειμϊμεμη μημιαάα υοΫρη ρε  ρελάδεπ (recommended 
monthly usage): Έχπ  10.000 

NAI   

21.  θϋοα USB 2.0 NAI   

22. 2
1 
ΔμρχμαςχμΪμη κΩοςα δικςϋξσ Ethernet 10/100/1000:  NAI   

23.  Δγγϋηρη: 1 Ϊςξπ NAI   

 
 

ΔκςσπχςΫπ DOT-MATRIX 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 2   

2. 1 ευμξλξγάα  εκςϋπχρηπ: Dot Matrix ΜΑΘ   

3. 2 ΙεταλΫ εκςϋπχρηπ: 24 pin ΜΑΘ   

4. 3 Ηϋοεπ επικξιμχμάαπ: Parallel, USB ΜΑΘ   

5. 4 αυϋςηςα εκςϋπχρηπ Fast Draft: >600 cps                  ΜΑΘ   

6. 5 αυϋςηςα εκςϋπχρηπ Draft: >400 cps ΜΑΘ   

7. 6 Οξιϊςηςα εκςϋπχρηπ: >240 x 144 dpi    ΜΑΘ   

8. 7 ΒαρικΫ μμΫμη: >512 KB                     ΜΑΘ   

9. 8 ΛΪγεθξπ ρελάδαπ: Wide ΜΑΘ   

10. 9 Αοιθμϊπ Αμςιςϋπχμ: >1+5 ΜΑΘ   

11.  MTBF: > 12.000 hours ΜΑΘ   

12.  Emulations: EPSON, PPDS ΜΑΘ   

13.  ΒαρικΫ Δγγϋηρη: 1 Ϊςξπ ΜΑΘ   
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ΔκςσπχςΫπ MONO LASER LAN 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 7   

2. 1 ευμξλξγάα  εκςϋπχρηπ: Mono Laser ΜΑΘ    

3.  Δκςϋπχρη: Λξμϊυοχμη ΜΑΘ   

4. 2 ΛΪγεθξπ υαοςιξϋ: Α4 ΜΑΘ    

5. 3 αυϋςηςα αρποϊμασοηπ εκςϋπχρηπ ρε Α4: > 45 ppm                  ΜΑΘ    

6. 4 αυϋςηςα εκςϋπχρηπ 1ηπ ρελάδαπ: < 6,5 sec ΜΑΘ    

7. 6 Οξιϊςηςα εκςϋπχρηπ: > 1200 x 1200 dpi    ΜΑΘ    

8. 7 αυϋςηςα επενεογαρςΫ: > 800 Mhz ΜΑΘ    

9. 8 MμΫμη: >256 MB       ΜΑΘ    

10. 9 οξτξδϊςηπ υαοςιξϋ: > 500 ρελ.     ΜΑΘ    

11.  Ασςϊμαςη εκςϋπχρη διπλΫπ ϊφηπ ΜΑΘ    

12.  Λημιαάξπ τϊοςξπ εογαράαπ ρε  ρελάδεπ (Duty Cycle): > 
150.000 

ΜΑΘ    

13.  ΙΩθε ρσρκεσΫ μα ρσμξδεϋεςαι απϊ επιπλΪξμ  toner γμΫρια ςξσ 
καςαρκεσαρςΫ, διΩοκειαπ 20.000 ρελάδχμ  (πΪοα ςξσ αουικΩ 
εγκαςερςημΪμξσ toner) 

ΜΑΘ   

14. 1
5 

ΔμρχμαςχμΪμη κΩοςα δικςϋξσ Ethernet 10/100/1000:  ΜΑΘ    

15.  ΒαρικΫ Δγγϋηρη: 1 Ϊςξπ ΜΑΘ   

 

ΔκςσπχςΫπ MONO LASER LAN 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2. 1 ευμξλξγάα  εκςϋπχρηπ: Mono Laser ΜΑΘ    

3.  Κειςξσογάεπ: PRINTER, SCANNER, COPIER, FAX ΜΑΘ   

4.  Μα διαθΪςει Ϊγυοχμη ξθϊμη ατΫπ ΜΑΘ   

5. 3 αυϋςηςα αρποϊμασοηπ εκςϋπχρηπ ρε Α4: > 38 ppm                  ΜΑΘ    

6.  αυϋςηςα ΤχςξαμςιγοατΫπ: > 38 ppm                    

7. 4 αυϋςηςα εκςϋπχρηπ 1ηπ ρελάδαπ: < 6,5 sec ΜΑΘ    

8. 6 Οξιϊςηςα εκςϋπχρηπ: > 1200 x 1200 dpi    ΜΑΘ    

9. 7 αυϋςηςα επενεογαρςΫ: > 800 Mhz ΜΑΘ    

10. 8 MμΫμη: >512 MB       ΜΑΘ    

11. 9 Ασςϊμαςξπ ςοξτξδϊςηπ υαοςιξϋ: > 250 ρελ.     ΜΑΘ    

12. 2 ΛΪγεθξπ υαοςιξϋ: Α4 ΜΑΘ    

13.  Ασςϊμαςη εκςϋπχρη διπλΫπ ϊφηπ ΜΑΘ    

14.  Ασςϊμαςξπ ςοξτξδϊςηπ ποχςξςϋπχμ διπλΫπ ϊφηπ με 
αμαρςοξτΫ RADF (Reversing Duplex) 

ΜΑΘ   

15.  Υχοηςικϊςηςα Ασςϊμαςξσ ςοξτξδϊςη ποχςϊςσπχμ (ADF): 
> 50 ρελ.     

   

16. 1
3 

Λημιαάξπ τϊοςξπ εογαράαπ ρε  ρελάδεπ (Duty Cycle): > 80.000 
ρελ. 

ΜΑΘ    

17. 1
5 

ΔμρχμαςχμΪμη κΩοςα δικςϋξσ Ethernet 10/100/1000:  ΜΑΘ    

18.  Ηϋοα USB 2.0 NAI   

19.  ΒαρικΫ Δγγϋηρη: 1 Ϊςξπ ΜΑΘ   
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ΟξλσμηυΩμημα MFP MONO LASER LAN A3 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 2   

2. 1 ευμξλξγάα  εκςϋπχρηπ: Mono Laser ΜΑΘ    

3. 2 Κειςξσογάεπ: PRINTER, SCANNER, COPIER, FAX ΜΑΘ    

4. 3 αυϋςηςα αρποϊμασοηπ εκςϋπχρηπ ρε Α4: > 35 ppm                  ΜΑΘ    

5. 4 αυϋςηςα εκςϋπχρηπ 1ηπ ρελάδαπ: < 6 sec ΜΑΘ    

6. 5 αυϋςηςα τχςξαμςιγοατΫπ: > 35 ppm                  ΜΑΘ    

7. 6 Οξιϊςηςα εκςϋπχρηπ: > 1200 x 1200 dpi    ΜΑΘ    

8. 7 αυϋςηςα επενεογαρςΫ: > 800 Mhz ΜΑΘ    

9. 8 MμΫμη: >256 MB       ΜΑΘ    

10. 9 Ασςϊμαςξπ ςοξτξδϊςηπ υαοςιξϋ: > 1.000 ρελ.     ΜΑΘ    

11.  ΛΪγεθξπ ρελάδαπ: Α3 ΜΑΘ    

12. 1
1 

Ασςϊμαςη εκςϋπχρη διπλΫπ ϊφηπ (duplex printing option): 
NAI 

ΜΑΘ    

13. 1
2 

Ασςϊμαςξπ ςοξτξδϊςηπ ποχςξςϋπχμ (ADF): > 75 ρελ ΜΑΘ    

14. 1
3 

Λημιαάξπ τϊοςξπ εογαράαπ ρε  ρελάδεπ (Duty Cycle): > 
150.000 

ΜΑΘ    

15. 1
5 

ΔμρχμαςχμΪμη κΩοςα δικςϋξσ Ethernet 10/100/1000:  ΜΑΘ    

16.  θϋοα USB 2.0 ΜΑΘ   

17.  ΒαρικΫ Δγγϋηρη: 1 Ϊςξπ ΜΑΘ   

 

ΟξλσμηυΩμημα MONO LASER LAN Α4 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 3   

2. 1 ευμξλξγάα  εκςϋπχρηπ: Mono Laser ΜΑΘ    

3.  Κειςξσογάεπ: PRINTER, SCANNER, COPIER, FAX  ΜΑΘ   

4.  Μα διαθΪςει Ϊγυοχμη ξθϊμη ατΫπ NAI   

5. 3 αυϋςηςα αρποϊμασοηπ εκςϋπχρηπ ρε Α4: > 42 ppm                  ΜΑΘ    

6. 2 ΛΪγεθξπ υαοςιξϋ: Α4 ΜΑΘ    

7. 4 αυϋςηςα εκςϋπχρηπ 1ηπ ρελάδαπ: < 6,5 sec ΜΑΘ    

8. 6 Οξιϊςηςα εκςϋπχρηπ: > 1200 x 1200 dpi    ΜΑΘ    

9. 7 αυϋςηςα επενεογαρςΫ: > 800 Mhz ΜΑΘ    

10. 8 MμΫμη: >512 MB       ΜΑΘ    

11. 9 Ασςϊμαςξπ ςοξτξδϊςηπ υαοςιξϋ: > 250 ρελ.     ΜΑΘ    

12.  Ασςϊμαςη εκςϋπχρη διπλΫπ ϊφηπ ΜΑΘ    

13. 1
3 

Ασςϊμαςξπ ςοξτξδϊςηπ ποχςξςϋπχμ διπλΫπ ϊφηπ με 
αμαρςοξτΫ RADF (Reversing Duplex) 

ΜΑΘ   

14.  αυϋςηςα τχςξαμςιγοατΫπ: > 42 ppm                  ΜΑΘ   

15. 1
4 

Υχοηςικϊςηςα Ασςϊμαςξσ ςοξτξδϊςη ποχςξςϋπχμ  (ADF): > 50 
ρελ 

ΜΑΘ   

16. 1
3 

Λημιαάξπ τϊοςξπ εογαράαπ ρε  ρελάδεπ (Duty Cycle): > 
100.000 

ΜΑΘ    

17.  ΔμρχμαςχμΪμη κΩοςα δικςϋξσ Ethernet 10/100/1000:  ΜΑΘ    

18.  θϋοα USB 2.0 ΜΑΘ   

19.  ΒαρικΫ Δγγϋηρη: 1 Ϊςξπ ΜΑΘ   
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ΡαοχςΫπ ΔγγοΩτχμ Α3 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2. 2 ΛΪγεθξπ υαοςιξϋ: Α3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive ΜΑΘ    

3. 6 Οξιϊςηςα εκςϋπχρηπ: > 600 x 600 dpi    ΜΑΘ    

4. 7 ΒΩθξπ Υοόμαςξπ: Input: 48 Bits Color / 16 Bits Monochrome, 
Output: 24 Bits Color / 8 Bits Monochrome 

ΜΑΘ    

5. 8 Light Source: ReadyScan LED technology      ΜΑΘ    

6. 9 αυϋςηςαΡΩοχρηπ: Αρποϊμασοη 4s/page, Έγυοχμη 4s/page ΜΑΘ    

7.  Θδιϊςηςεπ ΡΩοχρηπ: Advanced editing, Pre-defined scanning 
settings, Automatic area segmentation, Automatic deskew, 
Automatic B/W colour detection, Dual Image Output (Windows 
only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, 
Advanced cropping feature for Auto size, Unsharp Mask (USM), 
Descreening, Horizontal & Vertical Document Split, Book spine 
correction, Automatic 
Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B 
support 

   

8. 1
3 

Output formats: JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, 
secure PDF, PDF/A 

ΜΑΘ    

9.  File compression features: Hardware JPEG compression, TIFF 
Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression 

ΜΑΘ   

10.  Advanced document integration: 
E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, 
Network folders 

ΜΑΘ   

11.  ΔμρχμαςχμΪμη κΩοςα δικςϋξσ Ethernet 10/100/1000:  ΜΑΘ    

12.  Ethernet settings 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Full-
duplex / Half-duplex 

ΜΑΘ   

13.  Protocol support TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP ΜΑΘ   

14.  Panel type 5-line LCD with Push Scan features ΜΑΘ   

15.  IPv6 support ΜΑΘ   

16.  θϋοα USB 2.0 ΜΑΘ   

17.  ΒαρικΫ Δγγϋηρη: 1 Ϊςξπ ΜΑΘ   

ΔπενεογαρςΫπ    

5.  Αοιθμϊπ ΔγκαςερςημΪμχμ Δπενεογαρςόμ ≥ 1   

6.  
Intel Xeon E5, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 
80W, Max Mem 1333MHz Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξ 

ΜΑΘ 
  

7.  Internal Dual SD Module with 2 x 2GB SD Cards ΜΑΘ   

8.  iDRAC7 Enterprise with 8GB Flash NAI   

9.  
ΛμΫμη 
(RAM) 

ΛΪγεθξπ μμΫμηπ 8GB DDR3 RDIMM, 
1600MT/S, LOW VOLT, SINGLE RANK, X4 
DATA WIDTH, Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ 

≥2 
  

10.  
Ρκληοξά 
Δάρκξι 
(HDDs) 

300GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hybrid 
Hard Drive (Hot-plug) in 3.5-in Carrier ≥2 

  

11.  
Raid 
controller 

PERC H310 Integrated RAID Controller, Ϋ 
ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ 

ΜΑΘ 
  

RAID 1 ΜΑΘ   

12.  Δάκςσξ: ξσλΩυιρςξμ 2 θϋοεπ Ethernet 10/100/1000 ΜΑΘ   

13.  
οξτξδξςικϊ: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply 
(1+1), 750W 

ΜΑΘ 
  

14.  
DVD-ROM 
Drive 

Δρχςεοικϊ ΜΑΘ   

ΟλΫθξπ ΛξμΩδχμ 1   

DVD+/-RW, SATA ΜΑΘ   

Δγγϋηρη    

15. . 
3 Years Pro Support (24x7x365 σπξρςΫοινη απϊ ςξμ 
καςαρκεσαρςΫ) next business day on site 

ΜΑΘ   

Ξθϊμη 17’’    

1. 1 Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2.  LED light bar system ΜΑΘ   

3.  ΛΪγεθξπ Διαγχμάξσ ςξσλΩυιρςξμ 17 ιμςρόμ  ΜΑΘ   
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4.  ΣπξδξυΫ VGA & DisplayPort ΜΑΘ   

5.  ΑμΩλσρη ςξσλΩυιρςξμ 1280 x 1024 at 60 Hz ΜΑΘ   

6.  Καμποϊςηςα (Brightness) ςξσλΩυιρςξμ 250cd/m2 ΜΑΘ   

7.  Αμςάθερη (Contrast) ςξσλΩυιρςξμ 1.000:1 ΜΑΘ   

8.  Pixel Pitch <= 0,27 ΜΑΘ   

9.  ΟιρςξπξιΫρειπ: TCO 5.1, Energy Star, EPEAT Gold ΜΑΘ   

Οληκςοξλϊγιξ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2.  Αοιθμϊπ πλΫκςοχμ ≥ 101 NAI   

3.  ϋπξπ USB NAI   

Οξμςάκι/Mouse    

4.  ϋπξσ USB  ΜΑΘ   

ΚξγιρμικΩ    

5.  
ΔγκαςερςημΪμξ Κειςξσογικϊ Ρϋρςημα  Windows Server 
2008 R2, Foundation Edition, 64bit, English 15 CALs  ROK 
Kit Ϋ ιρξδϋμαμξπ Ϋ αμόςεοξπ 

ΜΑΘ   

 
 

Rack 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

Rack    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2.  Rack 22U 600Xβ600Mm 22/C NAI   

3.  Rack Αμεμιρςηοαπ 230V 20/C2 NAI   

 
UPS Για ΗΪρειπ Δογαράαπ 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

UPS Για ΗΪρειπ Δογαράαπ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 14   

2.  Αρταλεάαπ. Λε ρςαθεοξπξιηςΫ ςΩρηπ. 620VA NAI   

 
UPS Για Servers 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

UPS Για Servers    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 2   

2.  Αρταλεάαπ. Λε ρςαθεοξπξιηςΫ ςΩρηπ. 3000VA / Online NAI   

 

Οξλϋμποιζα Αρταλεάαπ Για θΪρειπ Δογαράαπ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

Οξλϋμποιζα Αρταλεάαπ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 17   

2.  Αρταλεάαπ / Surge Protection NAI   

 

Αρϋομαςεπ ςηλετχμικΪπ ΡσρκεσΪπ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

Αρϋομαςεπ ηλετχμικΪπ ΡσρκεσΪπ    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 3   

2.  
Δλλημικϊ Menu / Αμαγμόοιρη ΙλΫρηπ  / ηλετχμικϊπ 
ΙαςΩλξγξπ / ΑμξιυςΫ Ακοϊαρη 

NAI   
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Router ADSL ISDN 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

Router ADSL ISDN    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2.  ADSL 2+  ISDN (ANNEX B) NAI   

 
NAS Server 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

 

NAS SERVER    

1.  Αοιθμϊπ αμαγκαάχμ ΛξμΩδχμ 1   

2.  2 ΗΪρεχμ HDD / RAID 1 / GIGABIT LAN NAI   

3.  
RAID HDD / 2TB / 7200rpm / SATA3 / 64MB cache / 5 
υοϊμια εγγϋηρη 

2   

 



 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

 
104 
 

 

ΞΛΑΔΑ ΘΘ «Δνξπλιρμϊπ Δπάπλχμ και γοατεάχμ» 

 

Γχμιακϊ Γοατεάξ ΔιεσθσμςΫ (ελχμεάξσ & Αρςσμξμάαπ) 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 180x180x75 ΜΑΘ   

3.  

EπιτΩμεια καςαρκεσΫπ: Λξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, 
ςοιόμ ρςοόρεχμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ 30 υιλ. επεμδσμΪμη 
αμτάπλεσοα με βακελάςη με εογξμξμικϊ ποξτάλ 30ξ πξσ 
απξλΫγει ρε R6mm με ρσμξλικϊ μΫκξπ ποξτάλ 
4cm.(ρτημξειδΫ μξοτΫ). 

ΜΑΘ 

  

4.  

ΟλαψμΩ μΪοη: Λξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ 
ρςοόρεχμ, επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη , ϊπχπ η 
επιτΩμεια εογαράαπ, πΩυξσπ 40υιλ. με ημικσκλικϊ ποξτάλ 
(R20mm).  

ΜΑΘ 

  

5.  

Έδοαρη πλαψμόμ: Μα γάμει ρε διακξρμηςικξϋπ 
επιμικελχμΪμξσπ οεγξσλαςϊοξσπ Τ60mm, σφηλΫπ 
αμςξυΫπ. ξ γοατεάξ μα Ϊυει μεςόπη η ξπξάα μα 
καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ 
ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ 18 υιλ.. ΟεοιμεςοικΩ 
ρςα ςελειόμαςα μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. αμαλϊγξσ 
υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ. ξ P.V.C. μα ςξπξθεςεάςαι με 
θεομξρσγκϊλληρη 

≥ 1 

  

6.  

Ζ καςαρκεσΫ μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι όρςε μα 
εναρταλάζεςαι η εϋκξλη αμςικαςΩρςαρη ςχμ ςμημΩςχμ ρε 
πεοάπςχρη τθξοΩπ και η εϋκξλη μεςατξοΩ ςξσπ. Ζ 
ρϋμδερη μα εάμαι ερχςεοικΫ και μα γάμεςαι με τεοΩμια 
απξςελξϋμεμα απϊ Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ ρϋμδερμξ και 
βάδα τεοαμιξϋ πξσ μα βιδόμεςαι με βϋρμα. α βϋρμαςα 
πξσ θα εμτσςεϋξμςαι μα εάμαι μεςαλλικΩ ϊπχπ και ξι βάδεπ 
και ςα τεοΩμια ςξσπ. Ξι ρσμδΪρειπ ασςΪπ μα εμιρυϋξμςαι 
και με νϋλιμεπ καβάλιεπ όρςε μα εναρταλάζεςαι η πλΫοη 
ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 

  

Βξηθηςικϊ για γχμιακϊ Γοατεάξ ΔιεσθσμςΫ (ελχμεάξσ & Αρςσμξμάαπ) 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 80x80x75 ΜΑΘ   

3.  Ζ καςαρκεσΫ μα εάμαι άδια με ςξ γοατεάξ ςξσ ΔιεσθσμςΫ ΜΑΘ   

Γχμάα Ρϋμδερηπ Γοατεάξσ ΔιεσθσμςΫ (ελχμεάξσ & Αρςσμξμάαπ) 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  
ΙαςαρκεσΫ: M.D.F. πΩυξσπ 30 mm, ρε ρυΫμα εμϊπ 
ςεςαοςημξοάξσ ςξσ κϋκλξσ 

ΜΑΘ 
  

3.  
ΔνχςεοικΫ ϊφη: Μα ακξλξσθεά ςη ρτημξειδΫ μξοτΫ ςηπ 
επιτΩμειαπ ςξσ γοατεάξσ και ςξσ βξηθηςικξϋ. 

ΜΑΘ 
  

4.  
ΒατΫ: ΔνχςεοικΩ μα βατθεά βατΫ σφηλΫπ αμςξυΫπ ρε 
τθξοΪπ. 

ΜΑΘ 
  

5.  
ΡςΫοινη: Μα σπΩουει μεςαλλικΫ κξλόμα πξσ 
ποξραομϊζεςαι ρςξ κΩςχ μΪοξπ ςηπ γχμάαπ όρςε μα 
εμιρυϋει ςη ρςΫοινη και ςη ρςαθεοϊςηςΩ ςηπ. 

ΜΑΘ 
  

ΡσοςαοιΪοα Γοατεάξσ ΔιεσθσμςΫ (ελχμεάξσ & Αρςσμξμάαπ) 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  
Μα εάμαι ςοξυΫλαςη, μα Ϊυει ςοάα ρσοςΩοια και ρςξ επΩμχ 
μΪοξπ μα τΪοει υχοιρςϊ ρσοςΩοι με πλαρςικΫ μξλσβξθΫκη 
η ξπξάα μα Ϊυει πξλλαπλΪπ θΪρειπ για μικοξαμςικεάμεμα. 

ΜΑΘ 
  

3.  
Μα Ϊυει κλειδαοιΩ αρταλεάαπ η ξπξάα μα κλειδόμει 
ςασςϊυοξμα ςα ςοάα ρσοςΩοια και ςημ μξλσβξθΫκη.  

ΜΑΘ 
  

4.  
ΙαςαρκεσΫ: Μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςξσλΩυιρςξμ ςοιόμ ρςοόρεχμ με επΪμδσρη 
μελαμάμηπ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 

ΜΑΘ 
  

5.  
ΔμταμΫ μΪοη: Μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 
υιλ. εμό ςα σπϊλξιπα μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. 
πΩυξσπ ≥0,45 υιλ..  

ΜΑΘ 
  

6.  
ΟΩμχ μΪοξπ: Μα Ϊυει επιτΩμεια πξσ μα 
καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, 

ΜΑΘ 
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ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. 
επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με ρτημξειδΫ μξοτΫ 
ϊμξια με ςημ επιτΩμεια ςξσ γοατεάξσ ΔιεσθσμςΫ, και ςξ 
P.V.C. μα εάμαι ιδάξσ υοόμαςξπ.  

7.  

Λεςόπεπ ςχμ ρσοςαοιόμ: μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, 
ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≤20 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με 
βακελάςη, επάρηπ ρε ρτημξειδΫ μξοτΫ. 

ΜΑΘ 

  

8.  
α ρσοςΩοια μα κιμξϋμςαι ρε μεςαλλικΪπ γλσριΪοεπ 
αθϊοσβεπ και αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Όλα ςα ρσοςΩοια μα 
τΪοξσμ απϊ Ϊμα μεςαλλικϊ υεοξϋλι ρςξ μποξρςιμϊ ςμΫμα. 

ΜΑΘ 
  

9.  

ΡςΫοινη: Ηα ποΪπει μα ρςηοάζξμςαι ρε ςΪρρεοιπ δάδσμξσπ 
ςοξυξϋπ απϊ πξλσαμάδιξ ξι ξπξάξι μα βιδόμξμςαι ρε 
μεςαλλικΫ πλΩκα πΩμχ ρςημ ρσοςαοξθΫκη όρςε μα Ϊυξσμ 
ςημ δσμαςϊςηςα Ωμερηπ και εϋκξληπ μεςακάμηρηπ. 

ΜΑΘ 

  

 
οαπΪζι ΡσμεδοιΩρεχμ ΔιεσθσμςΫ (ελχμεάξσ & Αρςσμξμάαπ) 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

οαπΪζι ΡσμεδοιΩρεχμ ΔιεσθσμςΫ (ελχμεάξσ & Αρςσμξμάαπ) 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 160x110 ΜΑΘ   

3.  

EπιτΩμεια καςαρκεσΫπ: Λξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, 
ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. 
επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με εογξμξμικϊ 
ποξτάλ 30ξ πξσ απξλΫγει ρε R6 με ρσμξλικϊ μΫκξπ 
ποξτάλ 4cm. 

ΜΑΘ 

  

4.  

ΟλαψμΩ μΪοη: Μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ και ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ ≥25 υιλ. επεμδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με 
μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Ξι κΩθεςεπ πλεσοΪπ μα 
τΪοξσμ P.V.C πΩυξσπ ≥2 υιλ. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ 
επιτΩμειεπ, εμό ξι ξοιζϊμςιεπ πλεσοΪπ θα ποΪπει μα 
τΪοξσμ P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45υιλ. ξ P.V.C. θα ποΪπει μα 
ςξπξθεςειθεά με θεομξρσγκϊλληρη όρςε μα εναρταλιρςεά 
η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςη μξοιξραμάδα.  

ΜΑΘ 

  

5.  

Έδοαρη πλαψμόμ: Μα γάμει ρε πλαρςικΩ πΪλμαςα, σφηλΫπ 
αμςξυΫπ. ξ ρσμεδοιακϊ ςοαπΪζι μα Ϊυει μεςόπη η ξπξάα 
μα καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ 
ςξσλΩυιρςξμ ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ.. 
ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα 
P.V.C. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ.  

≥ 1 

  

6.  

ΙαςαρκεσΫ: Μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι θα εναρταλάζεςαι η 
εϋκξλη αμςικαςΩρςαρη ςχμ ςμημΩςχμ ρε πεοάπςχρη 
τθξοΩπ και η εϋκξλη μεςατξοΩ ςξσπ. Ζ ρϋμδερη θα 
ποΪπει μα εάμαι ερχςεοικΫ και θα ποΪπει μα γάμεςαι με 
τεοΩμια απξςελξϋμεμα απϊ Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ 
ρϋμδερμξ και βάδα τεοαμιξϋ πξσ θα βιδόμεςαι με βϋρμα. 
α βϋρμαςα πξσ θα εμτσςεϋξμςαι θα ποΪπει μα εάμαι 
μεςαλλικΩ ϊπχπ και ξι βάδεπ και ςα τεοΩμια ςξσπ. Ξι 
ρσμδΪρειπ ασςΪπ θα ποΪπει μα εμιρυϋξμςαι και με νϋλιμεπ 
καβάλιεπ όρςε μα εναρταλάζεςαι η πλΫοη ρςαθεοϊςηςα και 
η σφηλΫ αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 
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Γχμιακϊ Γοατεάξ ΣπαλλΫλξσ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 4   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 180x80x75 ΜΑΘ   

3.  

Ζ επιτΩμεια μα καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ ≥30 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με 
εογξμξμικϊ ποξτάλ 30ξ πξσ απξλΫγει ρε R6 με ρσμξλικϊ 
μΫκξπ ποξτάλ 4cm. 
α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα καςαρκεσΩζξμςαι απϊ 
μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ 
ςξσλΩυιρςξμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 υιλ. επεμδσμΪμη και 
ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Ξι 
κΩθεςεπ πλεσοΪπ θα ποΪπει μα τΪοξσμ P.V.C πΩυξσπ ≥2 
υιλ. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ, εμό ξι 
ξοιζϊμςιεπ πλεσοΪπ τΪοξσμ P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45υιλ. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςειθεά με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςη 
μξοιξραμάδα. 
Ζ Ϊδοαρη ςχμ πλαψμόμ θα ποΪπει μα γάμει ρε πλαρςικΩ 
πΪλμαςα, σφηλΫπ αμςξυΫπ. ξ γοατεάξ θα ποΪπει μα Ϊυει 
μεςόπη η ξπξάα μα καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ 
≥18 υιλ.. ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει 
ςαιμάα P.V.C. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ. Ζ 
καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι μα 
εναρταλάζεςαι η εϋκξλη αμςικαςΩρςαρη ςχμ ςμημΩςχμ ρε 
πεοάπςχρη τθξοΩπ και η εϋκξλη μεςατξοΩ ςξσπ. Ζ 
ρϋμδερη μα εάμαι ερχςεοικΫ και μα γάμεςαι με τεοΩμια 
απξςελξϋμεμα απϊ Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ ρϋμδερμξ και 
βάδα τεοαμιξϋ πξσ μα βιδόμεςαι με βϋρμα. α βϋρμαςα  
πξσ εμτσςεϋξμςαι θα ποΪπει μα εάμαι μεςαλλικΩ ϊπχπ και 
ξι βάδεπ και ςα τεοΩμια ςξσπ. Ξι ρσμδΪρειπ ασςΪπ θα 
ποΪπει μα εμιρυϋξμςαι και με νϋλιμεπ καβάλιεπ όρςε μα 
εναρταλάζεςαι η πλΫοη ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ 
ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 

  

Βξηθηςικϊ για γχμιακϊ Γοατεάξ ΣπαλλΫλξσ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 4   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 80x80x75 ΜΑΘ   

3.  Ζ καςαρκεσΫ μα εάμαι άδια με ςξ γοατεάξ ςξσ ΔιεσθσμςΫ ΜΑΘ   

Γχμάα Ρϋμδερηπ Γοατεάξσ ΣπαλλΫλξσ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 4   

2.  
ΙαςαρκεσΫ: M.D.F. πΩυξσπ 30 mm, ρε ρυΫμα εμϊπ 
ςεςαοςημξοάξσ ςξσ κϋκλξσ 

ΜΑΘ 
  

3.  
ΔνχςεοικΫ ϊφη: Μα ακξλξσθεά ςη ρτημξειδΫ μξοτΫ ςηπ 
επιτΩμειαπ ςξσ γοατεάξσ και ςξσ βξηθηςικξϋ. 

ΜΑΘ 
  

4.  
ΒατΫ: ΔνχςεοικΩ μα βατθεά βατΫ σφηλΫπ αμςξυΫπ ρε 
τθξοΪπ. 

ΜΑΘ 
  

5.  
ΡςΫοινη: Μα σπΩουει μεςαλλικΫ κξλόμα πξσ 
ποξραομϊζεςαι ρςξ κΩςχ μΪοξπ ςηπ γχμάαπ όρςε μα 
εμιρυϋει ςη ρςΫοινη και ςη ρςαθεοϊςηςΩ ςηπ. 

ΜΑΘ 
  

ΡσοςαοιΪοα Γοατεάξσ ΣπαλλΫλξσ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 4   

2.  
Μα εάμαι ςοξυΫλαςη, μα Ϊυει ςοάα ρσοςΩοια και ρςξ επΩμχ 
μΪοξπ μα τΪοει υχοιρςϊ ρσοςΩοι με πλαρςικΫ μξλσβξθΫκη 
η ξπξάα μα Ϊυει πξλλαπλΪπ θΪρειπ για μικοξαμςικεάμεμα. 

ΜΑΘ 
  

3.  
Μα Ϊυει κλειδαοιΩ αρταλεάαπ η ξπξάα μα κλειδόμει 
ςασςϊυοξμα ςα ςοάα ρσοςΩοια και ςημ μξλσβξθΫκη.  

ΜΑΘ 
  

4.  
ΙαςαρκεσΫ: Μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςξσλΩυιρςξμ ςοιόμ ρςοόρεχμ με επΪμδσρη 
μελαμάμηπ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 

ΜΑΘ 
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5.  
ΔμταμΫ μΪοη: Μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 
υιλ. εμό ςα σπϊλξιπα μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. 
πΩυξσπ ≥0,45 υιλ..  

ΜΑΘ 
  

6.  

ΟΩμχ μΪοξπ: Μα Ϊυει επιτΩμεια πξσ μα 
καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, 
ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. 
επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με ρτημξειδΫ μξοτΫ 
ϊμξια με ςημ επιτΩμεια ςξσ γοατεάξσ ΔιεσθσμςΫ, και ςξ 
P.V.C. μα εάμαι ιδάξσ υοόμαςξπ.  

ΜΑΘ 

  

7.  

Λεςόπεπ ςχμ ρσοςαοιόμ: μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, 
ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≤20 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με 
βακελάςη, επάρηπ ρε ρτημξειδΫ μξοτΫ. 

ΜΑΘ 

  

8.  
α ρσοςΩοια μα κιμξϋμςαι ρε μεςαλλικΪπ γλσριΪοεπ 
αθϊοσβεπ και αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Όλα ςα ρσοςΩοια μα 
τΪοξσμ απϊ Ϊμα μεςαλλικϊ υεοξϋλι ρςξ μποξρςιμϊ ςμΫμα. 

ΜΑΘ 
  

9.  

ΡςΫοινη: Ηα ποΪπει μα ρςηοάζξμςαι ρε ςΪρρεοιπ δάδσμξσπ 
ςοξυξϋπ απϊ πξλσαμάδιξ ξι ξπξάξι μα βιδόμξμςαι ρε 
μεςαλλικΫ πλΩκα πΩμχ ρςημ ρσοςαοξθΫκη όρςε μα Ϊυξσμ 
ςημ δσμαςϊςηςα Ωμερηπ και εϋκξληπ μεςακάμηρηπ. 

ΜΑΘ 

  

 

Γοατεάξ ΣπαλλΫλξσ 
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1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 4   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 120x80x75 ΜΑΘ   

3.  

Ζ επιτΩμεια μα καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ ≥30 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με 
εογξμξμικϊ ποξτάλ 30ξ πξσ απξλΫγει ρε R6 με ρσμξλικϊ 
μΫκξπ ποξτάλ 4cm. 
α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα καςαρκεσΩζξμςαι απϊ 
μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ 
ςξσλΩυιρςξμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 υιλ. επεμδσμΪμη και 
ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Ξι 
κΩθεςεπ πλεσοΪπ θα ποΪπει μα τΪοξσμ P.V.C πΩυξσπ ≥2 
υιλ. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ, εμό ξι 
ξοιζϊμςιεπ πλεσοΪπ τΪοξσμ P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45υιλ. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςειθεά με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςη 
μξοιξραμάδα. 
Ζ Ϊδοαρη ςχμ πλαψμόμ θα ποΪπει μα γάμει ρε πλαρςικΩ 
πΪλμαςα, σφηλΫπ αμςξυΫπ. ξ γοατεάξ θα ποΪπει μα Ϊυει 
μεςόπη η ξπξάα μα καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ 
≥18 υιλ.. ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει 
ςαιμάα P.V.C. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ. Ζ 
καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι μα 
εναρταλάζεςαι η εϋκξλη αμςικαςΩρςαρη ςχμ ςμημΩςχμ ρε 
πεοάπςχρη τθξοΩπ και η εϋκξλη μεςατξοΩ ςξσπ. Ζ 
ρϋμδερη μα εάμαι ερχςεοικΫ και μα γάμεςαι με τεοΩμια 
απξςελξϋμεμα απϊ Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ ρϋμδερμξ και 
βάδα τεοαμιξϋ πξσ μα βιδόμεςαι με βϋρμα. α βϋρμαςα  
πξσ εμτσςεϋξμςαι θα ποΪπει μα εάμαι μεςαλλικΩ ϊπχπ και 
ξι βάδεπ και ςα τεοΩμια ςξσπ. Ξι ρσμδΪρειπ ασςΪπ θα 
ποΪπει μα εμιρυϋξμςαι και με νϋλιμεπ καβάλιεπ όρςε μα 
εναρταλάζεςαι η πλΫοη ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ 
ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 

  

ΡσοςαοιΪοα Γοατεάξσ ΣπαλλΫλξσ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 4   

2.  
Μα εάμαι ςοξυΫλαςη, μα Ϊυει ςοάα ρσοςΩοια και ρςξ επΩμχ 
μΪοξπ μα τΪοει υχοιρςϊ ρσοςΩοι με πλαρςικΫ μξλσβξθΫκη 
η ξπξάα μα Ϊυει πξλλαπλΪπ θΪρειπ για μικοξαμςικεάμεμα. 

ΜΑΘ 
  

3.  Μα Ϊυει κλειδαοιΩ αρταλεάαπ η ξπξάα μα κλειδόμει ΜΑΘ   
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ςασςϊυοξμα ςα ςοάα ρσοςΩοια και ςημ μξλσβξθΫκη.  

4.  
ΙαςαρκεσΫ: Μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςξσλΩυιρςξμ ςοιόμ ρςοόρεχμ με επΪμδσρη 
μελαμάμηπ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 

ΜΑΘ 
  

5.  
ΔμταμΫ μΪοη: Μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 
υιλ. εμό ςα σπϊλξιπα μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. 
πΩυξσπ ≥0,45 υιλ..  

ΜΑΘ 
  

6.  

ΟΩμχ μΪοξπ: Μα Ϊυει επιτΩμεια πξσ μα 
καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, 
ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. 
επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με ρτημξειδΫ μξοτΫ 
ϊμξια με ςημ επιτΩμεια ςξσ γοατεάξσ ΔιεσθσμςΫ, και ςξ 
P.V.C. μα εάμαι ιδάξσ υοόμαςξπ.  

ΜΑΘ 

  

7.  

Λεςόπεπ ςχμ ρσοςαοιόμ: μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, 
ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≤20 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με 
βακελάςη, επάρηπ ρε ρτημξειδΫ μξοτΫ. 

ΜΑΘ 

  

8.  
α ρσοςΩοια μα κιμξϋμςαι ρε μεςαλλικΪπ γλσριΪοεπ 
αθϊοσβεπ και αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Όλα ςα ρσοςΩοια μα 
τΪοξσμ απϊ Ϊμα μεςαλλικϊ υεοξϋλι ρςξ μποξρςιμϊ ςμΫμα. 

ΜΑΘ 
  

9.  

ΡςΫοινη: Ηα ποΪπει μα ρςηοάζξμςαι ρε ςΪρρεοιπ δάδσμξσπ 
ςοξυξϋπ απϊ πξλσαμάδιξ ξι ξπξάξι μα βιδόμξμςαι ρε 
μεςαλλικΫ πλΩκα πΩμχ ρςημ ρσοςαοξθΫκη όρςε μα Ϊυξσμ 
ςημ δσμαςϊςηςα Ωμερηπ και εϋκξληπ μεςακάμηρηπ. 

ΜΑΘ 

  

 

Γοατεάξ ΣπαλλΫλξσ 
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1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 7   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 160x80x75 ΜΑΘ   

3.  

Ζ επιτΩμεια μα καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ ≥30 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με 
εογξμξμικϊ ποξτάλ 30ξ πξσ απξλΫγει ρε R6 με ρσμξλικϊ 
μΫκξπ ποξτάλ 4cm. 
α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα καςαρκεσΩζξμςαι απϊ 
μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ 
ςξσλΩυιρςξμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 υιλ. επεμδσμΪμη και 
ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Ξι 
κΩθεςεπ πλεσοΪπ θα ποΪπει μα τΪοξσμ P.V.C πΩυξσπ ≥2 
υιλ. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ, εμό ξι 
ξοιζϊμςιεπ πλεσοΪπ τΪοξσμ P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45υιλ. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςειθεά με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςη 
μξοιξραμάδα. 
Ζ Ϊδοαρη ςχμ πλαψμόμ θα ποΪπει μα γάμει ρε πλαρςικΩ 
πΪλμαςα, σφηλΫπ αμςξυΫπ. ξ γοατεάξ θα ποΪπει μα Ϊυει 
μεςόπη η ξπξάα μα καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ 
≥18 υιλ.. ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει 
ςαιμάα P.V.C. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ. Ζ 
καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι μα 
εναρταλάζεςαι η εϋκξλη αμςικαςΩρςαρη ςχμ ςμημΩςχμ ρε 
πεοάπςχρη τθξοΩπ και η εϋκξλη μεςατξοΩ ςξσπ. Ζ 
ρϋμδερη μα εάμαι ερχςεοικΫ και μα γάμεςαι με τεοΩμια 
απξςελξϋμεμα απϊ Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ ρϋμδερμξ και 
βάδα τεοαμιξϋ πξσ μα βιδόμεςαι με βϋρμα. α βϋρμαςα  
πξσ εμτσςεϋξμςαι θα ποΪπει μα εάμαι μεςαλλικΩ ϊπχπ και 
ξι βάδεπ και ςα τεοΩμια ςξσπ. Ξι ρσμδΪρειπ ασςΪπ θα 
ποΪπει μα εμιρυϋξμςαι και με νϋλιμεπ καβάλιεπ όρςε μα 
εναρταλάζεςαι η πλΫοη ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ 
ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 

  

ΡσοςαοιΪοα Γοατεάξσ ΣπαλλΫλξσ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 7   
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2.  
Μα εάμαι ςοξυΫλαςη, μα Ϊυει ςοάα ρσοςΩοια και ρςξ επΩμχ 
μΪοξπ μα τΪοει υχοιρςϊ ρσοςΩοι με πλαρςικΫ μξλσβξθΫκη 
η ξπξάα μα Ϊυει πξλλαπλΪπ θΪρειπ για μικοξαμςικεάμεμα. 

ΜΑΘ 
  

3.  
Μα Ϊυει κλειδαοιΩ αρταλεάαπ η ξπξάα μα κλειδόμει 
ςασςϊυοξμα ςα ςοάα ρσοςΩοια και ςημ μξλσβξθΫκη.  

ΜΑΘ 
  

4.  
ΙαςαρκεσΫ: Μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςξσλΩυιρςξμ ςοιόμ ρςοόρεχμ με επΪμδσρη 
μελαμάμηπ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 

ΜΑΘ 
  

5.  
ΔμταμΫ μΪοη: Μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 
υιλ. εμό ςα σπϊλξιπα μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. 
πΩυξσπ ≥0,45 υιλ..  

ΜΑΘ 
  

6.  

ΟΩμχ μΪοξπ: Μα Ϊυει επιτΩμεια πξσ μα 
καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, 
ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. 
επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με ρτημξειδΫ μξοτΫ 
ϊμξια με ςημ επιτΩμεια ςξσ γοατεάξσ ΔιεσθσμςΫ, και ςξ 
P.V.C. μα εάμαι ιδάξσ υοόμαςξπ.  

ΜΑΘ 

  

7.  

Λεςόπεπ ςχμ ρσοςαοιόμ: μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, 
ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≤20 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με 
βακελάςη, επάρηπ ρε ρτημξειδΫ μξοτΫ. 

ΜΑΘ 

  

8.  
α ρσοςΩοια μα κιμξϋμςαι ρε μεςαλλικΪπ γλσριΪοεπ 
αθϊοσβεπ και αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Όλα ςα ρσοςΩοια μα 
τΪοξσμ απϊ Ϊμα μεςαλλικϊ υεοξϋλι ρςξ μποξρςιμϊ ςμΫμα. 

ΜΑΘ 
  

9.  

ΡςΫοινη: Ηα ποΪπει μα ρςηοάζξμςαι ρε ςΪρρεοιπ δάδσμξσπ 
ςοξυξϋπ απϊ πξλσαμάδιξ ξι ξπξάξι μα βιδόμξμςαι ρε 
μεςαλλικΫ πλΩκα πΩμχ ρςημ ρσοςαοξθΫκη όρςε μα Ϊυξσμ 
ςημ δσμαςϊςηςα Ωμερηπ και εϋκξληπ μεςακάμηρηπ. 

ΜΑΘ 

  

 
Ιαθάρμαςα Για οαπΪζι ΡσμεδοιΩρεχμ 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 12   

2.  

ΙΩθιρμα ρσμεογαράαπ ρςαθεοϊ με μποΩςρα. Ηα ποΪπει μα 
εάμαι καςαρκεσαρμΪμξ, απϊ μεςαλλικϊ ρκελεςϊ, ξβΩλ 
διαςξμΫπ, σφηλΫπ αμςξυΫπ, επιυοχμιχμΪμξ. Ρςα ρημεάα 
επατΫπ με ςξ δΩπεδξ θα ποΪπει μα ποξραομϊζξμςαι ρςξ 
ρκελεςϊ καλαάρθηςα αμςιξλιρθηςικΩ πΪλμαςα απϊ ρκληοϊ 
πλαρςικϊ για ςημ ρςαθεοϊςηςα και ςημ μεάχρη ςχμ 
θξοϋβχμ. 
ξ ερχςεοικϊ κΪλστξπ ςξσ καθάρμαςξπ θα ποΪπει μα εάμαι 
εμιαάξ, μα εάμαι καςαρκεσαρμΪμξ απϊ τϋλλα ξνιΩπ 
επΩλληλα ςξπξθεςημΪμα, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥12υιλ. 
τξομαοιρμΪμα, αμαςξμικΩ και ρσγκξλλημΪμα ρε ποΪρα 
σφάρσυμηπ ακςιμξβξλάαπ . ξ ενχςεοικϊ κΪλστξπ θα 
ποΪπει μα ακξλξσθεά ςξμ άδιξ ςοϊπξ καςαρκεσΫπ. 
Για ςημ ερχςεοικΫ επΪμδσρη ςηπ Ϊδοαπ και ςηπ πλΩςηπ θα 
ποΪπει μα υοηριμξπξιεάςαι μαλακΫ διξγκχμΪμη 
πξλσξσοεθΩμη. 
Ξι βοαυάξμεπ θα ποΪπει μα εάμαι ςμΫμα ςξσ ρκελεςξϋ. 
μΫμα ςξσπ θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ με ςευμϊδεομα, 
μαϋοξσ υοόμαςξπ. 
Ζ πάρχ ενχςεοικΫ επΪμδσρη θα ποΪπει μα εάμαι μαϋοξ 
ςευμϊδεομα ,εμό εμποϊπ θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ 
με μαϋοξ ςευμϊδεομα με διακξρμηςικΪπ οατΪπ. 

ΜΑΘ 
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Οξλσθοϊμα ΔιεσθσμςΫ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 3   

2.  

ΔιεσθσμςικΫ πξλσθοϊμα ςοξυΫλαςη με μποΩςρα. 
Οεοιρςοετϊμεμξ κΩθιρμα, επά Ωνξμα, με μεςαβληςϊ ϋφξπ 
Ϊδοαπ και πξλϋρπαρςξ μηυαμιρμϊ, με δσμαςϊςηςα relax 
και κλεάδχμα ρε πξλλαπλΪπ θΪρειπ. Ζ βΩρη ρςΫοινηπ θα 
ποΪπει μα εάμαι πΪμςε ακςιμόμ, αλξσμιμάξσ και θα ποΪπει 
μα ρςηοάζεςαι ρε δάδσμξσπ ςοξυξϋπ απϊ πξλσαμάδιξ με 
μεςαλλικξϋπ πϋοξσπ σπξδξυΫπ, πξσ θα αρταλάζξσμ ρςιπ 
καςΩλληλεπ σπξδξυΪπ ςηπ βΩρηπ, ρςΫοινη ςξσ καθάρμαςξπ. 
ξ ερχςεοικϊ κΪλστξπ ςξσ καθάρμαςξπ θα ποΪπει μα εάμαι 
εμιαάξ, θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςεά απϊ τϋλλα ξνιΩπ 
επΩλληλα ςξπξθεςημΪμα ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥12υιλ. 
τξομαοιρμΪμα αμαςξμικΩ και ρσγκξλλημΪμα ρε ποΪρα 
σφάρσυμηπ ακςιμξβξλάαπ. 
ξ ενχςεοικϊ κΪλστξπ θα ποΪπει μα ακξλξσθεά ςξμ άδιξ 
ςοϊπξ καςαρκεσΫπ. 
Για ςημ ερχςεοικΫ επΪμδσρη ςηπ Ϊδοαπ και ςηπ πλΩςηπ θα 
ποΪπει μα υοηριμξπξιεάςαι μαλακΫ, διξγκχμΪμη 
πξλσξσοεθΩμη. 
Ξι βοαυάξμεπ θα ποΪπει μα εάμαι αλξσμιμάξσ, εμό ςξ επΩμχ 
μΪοξπ, θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ με ςευμϊδεομα και 
θα ποΪπει μα ρσμδΪξμςαι με ςξ ρόμα. Ζ πάρχ ενχςεοικΫ 
επΪμδσρη θα ποΪπει μα εάμαι μαϋοξ ςευμϊδεομα ,εμό 
εμποϊπ θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ με μαϋοξ 
ςευμϊδεομα με διακξρμηςικΪπ οατΪπ. ξ επΩμχ ςμΫμα ςξσ 
καθάρμαςξπ, θα ποΪπει μα εάμαι καςΩλληλα διαμξοτχμΪμξ 
για ςη ρςΫοινη ςξσ κεταλιξϋ. 

ΜΑΘ 

  

 

ΙαοΪκλα ΣπαλλΫλξσ Για ΓχμιακΩ Γοατεάα 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 3   

2.  

ΙαοΪκλα ΟοξψρςαμΪμξσ ςοξυΫλαςη με μποΩςρα. 
Οεοιρςοετϊμεμξ κΩθιρμα, επά Ωνξμα, με μεςαβληςϊ ϋφξπ 
Ϊδοαπ και μηυαμιρμϊ  relax. Ζ βΩρη ρςΫοινηπ θα ποΪπει μα 
εάμαι πΪμςε ακςιμόμ, αλξσμιμάξσ και θα ποΪπει μα 
ρςηοάζεςαι ρε δάδσμξσπ ςοξυξϋπ απϊ πξλσαμάδιξ με 
μεςαλλικξϋπ πϋοξσπ σπξδξυΫπ, πξσ θα αρταλάζξσμ ρςιπ 
καςΩλληλεπ σπξδξυΪπ ςηπ βΩρηπ, ρςΫοινη ςξσ καθάρμαςξπ. 
ξ ερχςεοικϊ κΪλστξπ ςξσ καθάρμαςξπ θα ποΪπει μα εάμαι 
εμιαάξ, θα ποΪπει μα καςαρκεσΩζεςαι απϊ τϋλλα ξνιΩπ 
επΩλληλα ςξπξθεςημΪμα ρσμξλικξϋ πΩυξσπ 12υιλ. 
τξομαοιρμΪμα αμαςξμικΩ και ρσγκξλλημΪμα ρε ποΪρα 
σφάρσυμηπ ακςιμξβξλάαπ. ξ ενχςεοικϊ κΪλστξπ θα ποΪπει 
μα ακξλξσθεά ςξμ άδιξ ςοϊπξ καςαρκεσΫπ. 
Για ςημ ερχςεοικΫ επΪμδσρη ςηπ Ϊδοαπ και ςηπ πλΩςηπ θα 
ποΪπει μα υοηριμξπξιεάςαι μαλακΫ, διξγκχμΪμη 
πξλσξσοεθΩμη. 
Ξι βοαυάξμεπ θα ποΪπει μα εάμαι αλξσμιμάξσ, εμό ςξ επΩμχ 
μΪοξπ, θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ με ςευμϊδεομα και 
θα ποΪπει μα ρσμδΪξμςαι με ςξ ρόμα. Ζ πάρχ ενχςεοικΫ 
επΪμδσρη θα ποΪπει μα εάμαι μαϋοξ ςευμϊδεομα ,εμό 
εμποϊπ θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ με μαϋοξ 
ςευμϊδεομα με διακξρμηςικΪπ οατΪπ. 

ΜΑΘ 
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ΙαοΪκλα ΣπαλλΫλξσ Για Γοατεάα 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 14   

2.  

ξ κΩθιρμα θα ποεπει μα εάμαι ςοξυΫλαςξ, 
πεοιρςοετϊμεμξ και αμσφξϋμεμξ με μξυλϊ οϋθμιρηπ ςηπ 
πλΩςηπ και με μποΩςρα. 
ξ κΩθιρμα θα ποεπει μα Ϊυει ςιπ παοακΩςχ διαρςΩρειπ:  
Eδοα: πλΩςξπ 45cm και βΩθξπ 50 cm 
ΟλΩςη: πλΩςξπ 40cm και ϋφξπ 49 cm 
ξ ϋφξπ ςηπ Ϊδοαπ θα ποεπει μα εάμαι οσθμιζϊμεμξ απϊ 
43cm Ϊχπ 58 cm. 
ξ ρσμξλικϊ ϋφξπ ςξσ καθάρμαςξπ θα ποεπει μα εάμαι 106 
cm εμό ςξ ρσμξλικϊ πλΩςξπ θα ποεπει μα εάμαι 58cm. 
Ηα ποεπει μα διαθΪςει πεμςακςιμχςΫ βΩρη απϊ  
πξλσποξπσλΪμιξ με πΪμςε διπλξϋπ ςοξυξϋπ.  
Ηα ποεπει μα διαθΪςει αμξοςιρΪο αεοάξσ για ςημ 
ασνξμεάχρη ςξσ ϋφξσπ ςξσ καθάρμαςξπ,  ενχςεοικΩ απϊ 
ειδικΫ πλαρςικΫ τσρξϋμα. 
Ζ πλΩςη και η Ϊδοα θα ποεπει μα εάμαι αμενΩοςηςεπ. Ζ 
πλΩςη θα ποεπει μα τΪοει ρςξ πάρχ μΪοξπ ςηπ 
ποξρςαςεσςικϊ αμςιγδαοςικϊ κΪλστξπ πξλσαμιδάξσ. ξ 
άδιξ θα ποεπει μα σπΩουει και ρςξ κΩςχ μΪοξπ ςηπ Ϊδοαπ. 
Ζ Ϊδοα και η πλΩςη θα ποεπει μα εάμαι επεμδσμΪμεπ με 
μαϋοξ ςευμϊδεομα  αοάρςηπ πξιϊςηςαπ.  
Ζ επΪμδσρη θα ποεπει μα εάμαι απϊ μαλακΫ διξγκχμΪμη εμ 
φσυοό, βοαδϋκασρςη πξλσξσοεθΩμη με αμαςξμικΫ 
διαμϊοτχρη. 
Ξι βοαυάξμεπ θα ποεπει μα εάμαι κλειρςξϋ ςϋπξσ, απϊ 
πξλσποξπσλαάμιξ. 
Ζ οϋθμιρη ςηπ πλΩςηπ θα ποεπει μα γάμεςαι με μξυλϊ, με 
δσμαςϊςηςα ρςαθεοξπξάηρηπ ρε ξπξιαδΫπξςε κλάρη. 

ΜΑΘ 

  

 

ΙαοΪκλα ΔπιρκΪπςη 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 11   

2.  

ξ κΩθιρμα θα ποΪπει μα εάμαι καςαρκεσαρμΪμξ απϊ 
μεςαλλικϊ ρκελεςϊ παοαλληλϊγοαμμηπ διαςξμΫπ 25mm X 
13 mm επιυοχμιχμΪμξ με Ωφξγα τιμιοάρμαςα. α 
πξδαοικΩ θα ποΪπει μα δημιξσογξϋμ ςΪρρεοα ρημεάα 
ρςΫοινηπ. α ρημεάα Ϊδοαρηπ θα ποΪπει μα τΪοξσμ 
αμςιξλιρθηςικΩ πΪλμαςα για ςημ ποξρςαράα ςξσ δαπΪδξσ. 
ΑμενΩοςηςα θα ποΪπει μα εάμαι ςα ςμΫμαςα πλΩςηπ-Ϊδοαπ.  
Ξι βοαυάξμεπ θα ποΪπει μα εάμαι  απϊ πξλσαμάδιξ και θα 
ποΪπει μα ποξραομϊζξμςαι ρςξμ μεςαλλικϊ ρκελεςϊ ςξσ 
καθάρμαςξπ. 
ξ κΩθιρμα θα ποΪπει μα Ϊυει ςιπ παοακΩςχ διαρςΩρειπ: 
Έδοα : πλΩςξπ 46cm και βΩθξπ 47cm. 
ΟλΩςη : πλΩςξπ 44 cm και ϋφξπ 30 cm.  
To ρσμξλικϊ ϋφξπ ςξσ καθάρμαςξπ θα ποΪπει μα εάμαι 
80cm. ξ ρσμξλικϊ ενχςεοικϊ πλΩςξπ ςξσ καθάρμαςξπ θα 
ποΪπει μα εάμαι 58 cm.  
Ζ πλΩςη και η Ϊδοα θα ποΪπει μα εάμαι αμενΩοςηςεπ. 
Ζ πλΩςη θα ποΪπει μα τΪοει ρςξ πάρχ μΪοξπ ςηπ 
ποξρςαςεσςικϊ αμςιγδαοςικϊ κΪλστξπ πξλσαμιδάξσ. ξ 
άδιξ θα ποΪπει μα σπΩουει και ρςξ κΩςχ μΪοξπ ςηπ Ϊδοαπ. 
Ζ Ϊδοα και η πλΩςη θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμεπ με 
διξγκχμΪμη πξλσξσθοεθΩμη  και με μαϋοξ ςευμϊδεομα  
αοάρςηπ πξιϊςηςαπ . ξ καθάρμα θα ποΪπει μα εάμαι 
ξοθξπεδικϊ. 

ΜΑΘ 
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ΙαοΪκλα ΔπιρκΪπςη Για Γχμιακϊ Γοατεάξ ΔιεσθσμςΫ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 6   

2.  

ΙΩθιρμα ρσμεογαράαπ ρςαθεοϊ με μποΩςρα. Ηα ποΪπει μα εάμαι 
καςαρκεσαρμΪμξ, απϊ μεςαλλικϊ ρκελεςϊ, ξβΩλ διαςξμΫπ, σφηλΫπ 
αμςξυΫπ, επιυοχμιχμΪμξ. Ρςα ρημεάα επατΫπ με ςξ δΩπεδξ θα 
ποΪπει μα ποξραομϊζξμςαι ρςξ ρκελεςϊ καλαάρθηςα αμςιξλιρθηςικΩ 
πΪλμαςα απϊ ρκληοϊ πλαρςικϊ για ςημ ρςαθεοϊςηςα και ςημ μεάχρη 
ςχμ θξοϋβχμ. 
ξ ερχςεοικϊ κΪλστξπ ςξσ καθάρμαςξπ θα ποΪπει μα εάμαι εμιαάξ, 
θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςεά απϊ τϋλλα ξνιΩπ επΩλληλα 
ςξπξθεςημΪμα, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥12υιλ. τξομαοιρμΪμα, 
αμαςξμικΩ και ρσγκξλλημΪμα ρε ποΪρα σφάρσυμηπ ακςιμξβξλάαπ. 
ξ ενχςεοικϊ κΪλστξπ θα ποΪπει μα ακξλξσθεά ςξμ άδιξ ςοϊπξ 
καςαρκεσΫπ 
Για ςημ ερχςεοικΫ επΪμδσρη ςηπ Ϊδοαπ και ςηπ πλΩςηπ θα ποΪπει 
μα υοηριμξπξιεάςαι μαλακΫ διξγκχμΪμη πξλσξσοεθΩμη. 
Ξι βοαυάξμεπ θα ποΪπει μα εάμαι ςμΫμα ςξσ ρκελεςξϋ. μΫμα ςξσπ 
θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ με ςευμϊδεομα, μαϋοξσ υοόμαςξπ. 
Ζ πάρχ ενχςεοικΫ επΪμδσρη θα ποΪπει μα εάμαι μαϋοξ ςευμϊδεομα 
,εμό εμποϊπ θα ποΪπει μα εάμαι επεμδσμΪμξ με μαϋοξ ςευμϊδεομα 
με διακξρμηςικΪπ οατΪπ. 

ΜΑΘ 

  

 
ΜςξσλΩπα Δάτσλλη ΣπαλλΫλχμ 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 24   

1.  ΔιαρςΩρειπ: 0,90x0,46x2,05 ΜΑΘ   

2.  

Ξι ενχςεοικΪπ επιτΩμειεπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςξϋμ απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 
επεμδεδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ 
πξιϊςηςξπ. ΟεοιμεςοικΩ ρςα εμταμΫ μΪοη θα ποΪπει μα τΪοει 
ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 υιλ. εμό ρςα μη ξοαςΩ ρημεάα θα 
ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45 υιλ.. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςηθεά με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςημ 
μξοιξραμάδα. α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα Ϊυξσμ σπξδξυΪπ 
ρε ϊλξ ςξ ϋφξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ αμΩ 3,2 εκαςξρςΩ, 
καςΩλληλεπ μα οσθμάρξσμ ςξ ϋφξπ ςχμ οατιόμ ρϋμτχμα με 
ςιπ αμΩγκεπ. ξ πιριμϊ μΪοξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18mm. επικξλλημΪμη 
αμτάπλεσοα με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ ιδάξσ υοόμαςξπ 
με ςιπ ενχςεοικΪπ επιτΩμειεπ. Ζ ρϋμδερη με ςα πλαψμΩ 
ςμΫμαςα θα ποΪπει μα γάμει με τεοΩμια και καβάλιεπ, εμό με 
ςξ επΩμχ και κΩςχ μΪοξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ η ρϋμδερη ποΪπει 
μα γάμεςαι με γκιμηριΩ με απξςΪλερμα ςημ απϊλσςη ρσμξυΫ 
και ρςαθεοϊςηςα ςηπ καςαρκεσΫπ, διϊςι η ρχρςΫ ρςΫοινη ςηπ 
βιβλιξθΫκηπ γάμεςαι ρςξ πάρχ μΪοξπ.    
Ρςξ κΩςχ ςμΫμα ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα σπΩουξσμ 
οεγξσλαςϊοξι διαμΪςοξσ 5,5 εκ. και ϋφξσπ 3 εκ. για ςημ 
οϋθμιρη ϋφξσπ, για ςημ ρχρςΫ ξοιζξμςάχρη και για ςημ 
ποξρςαράα απϊ ςημ σγοαράα.  
Ξι πϊοςεπ θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςξϋμ απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ ≥18υιλ. επεμδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη 
αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα 
τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 υιλ. ςξ ξπξάξ θα ποΪπει μα 
ςξπξθεςεθεά με θεομξρσγκϊλληρη όρςε μα εναρταλάζεςαι η 
απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςημ μξοιξραμάδα. 
Ξι πϊοςεπ θα ποΪπει μα κλειδόμξσμ με κλειδαοιΩ αρταλεάαπ, 

ΜΑΘ 
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θα ποΪπει μα Ϊυξσμ μεςαλλικΩ πϊμξλα, και θα ποΪπει μα 
τΪοξσμ μεμςερΪδεπ ασςϊμαςξσπ κξσμπχςξϋπ με δσμαςϊςηςα 
αμξάγμαςξπ 100ξ. α οΩτια θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςξϋμ 
απϊ μξοιξραμάδα ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 
υιλ., επικξλλημΪμη αμτάπλεσοα με μελαμάμη, καλΫπ πξιϊςηςξπ 
. Ρςα εμταμΫ μΪοη θα ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ 
≥2 υιλ., εμό ρςα μη ξοαςΩ ρημεάα τΪοει  P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45 
υιλ.. α οΩτια θα ποΪπει μα Ϊυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα οϋθμιρηπ 
καθ’ ϋφξπ, με μεςαλλικΩ ρςηοάγμαςα. ΡσμξλικΩ θα ποΪπει μα 
δημιξσογξϋμςαι πΪμςε υόοξι απξθΫκεσρηπ. Ζ καςαρκεσΫ θα 
ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι όρςε μα εναρταλάζεςαι η πλΫοη 
ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 

 
 

ΜςξσλΩπα Δάτσλλη Γχμιακξϋ Γοατεάξσ ΔιεσθσμςΫ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 8   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 0,90x0,46x2,05 ΜΑΘ   

2.  

Ξι ενχςεοικΪπ επιτΩμειεπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςξϋμ απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 
επεμδεδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ 
πξιϊςηςξπ. ΟεοιμεςοικΩ ρςα εμταμΫ μΪοη θα ποΪπει μα τΪοει 
ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 υιλ. εμό ρςα μη ξοαςΩ ρημεάα θα 
ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45 υιλ.. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςηθεά με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςημ 
μξοιξραμάδα. α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα Ϊυξσμ σπξδξυΪπ 
ρε ϊλξ ςξ ϋφξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ αμΩ 3,2 εκαςξρςΩ, 
καςΩλληλεπ μα οσθμάρξσμ ςξ ϋφξπ ςχμ οατιόμ ρϋμτχμα με 
ςιπ αμΩγκεπ. ξ πιριμϊ μΪοξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18mm. επικξλλημΪμη 
αμτάπλεσοα με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ ιδάξσ υοόμαςξπ 
με ςιπ ενχςεοικΪπ επιτΩμειεπ. Ζ ρϋμδερη με ςα πλαψμΩ 
ςμΫμαςα θα ποΪπει μα γάμει με τεοΩμια και καβάλιεπ, εμό με 
ςξ επΩμχ και κΩςχ μΪοξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ η ρϋμδερη ποΪπει 
μα γάμεςαι με γκιμηριΩ με απξςΪλερμα ςημ απϊλσςη ρσμξυΫ 
και ρςαθεοϊςηςα ςηπ καςαρκεσΫπ, διϊςι η ρχρςΫ ρςΫοινη ςηπ 
βιβλιξθΫκηπ γάμεςαι ρςξ πάρχ μΪοξπ.    
Ρςξ κΩςχ ςμΫμα ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα σπΩουξσμ 
οεγξσλαςϊοξι διαμΪςοξσ 5,5 εκ. και ϋφξσπ 3 εκ. για ςημ 
οϋθμιρη ϋφξσπ, για ςημ ρχρςΫ ξοιζξμςάχρη και για ςημ 
ποξρςαράα απϊ ςημ σγοαράα.  
Ξι πϊοςεπ θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςξϋμ απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ ≥18υιλ. επεμδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη 
αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα 
τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 υιλ. ςξ ξπξάξ θα ποΪπει μα 
ςξπξθεςεθεά με θεομξρσγκϊλληρη όρςε μα εναρταλάζεςαι η 
απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςημ μξοιξραμάδα. 
Ξι πϊοςεπ θα ποΪπει μα κλειδόμξσμ με κλειδαοιΩ αρταλεάαπ, 
θα ποΪπει μα Ϊυξσμ μεςαλλικΩ πϊμξλα, και θα ποΪπει μα 
τΪοξσμ μεμςερΪδεπ ασςϊμαςξσπ κξσμπχςξϋπ με δσμαςϊςηςα 
αμξάγμαςξπ 100ξ. α οΩτια θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςξϋμ 
απϊ μξοιξραμάδα ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 
υιλ., επικξλλημΪμη αμτάπλεσοα με μελαμάμη, καλΫπ πξιϊςηςξπ 
. Ρςα εμταμΫ μΪοη θα ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ 
≥2 υιλ., εμό ρςα μη ξοαςΩ ρημεάα τΪοει  P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45 
υιλ.. α οΩτια θα ποΪπει μα Ϊυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα οϋθμιρηπ 
καθ’ ϋφξπ, με μεςαλλικΩ ρςηοάγμαςα. ΡσμξλικΩ θα ποΪπει μα 
δημιξσογξϋμςαι πΪμςε υόοξι απξθΫκεσρηπ. Ζ καςαρκεσΫ θα 
ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι όρςε μα εναρταλάζεςαι η πλΫοη 

ΜΑΘ 

  



 

εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ ΔιεθμΫ Διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ΔοΩρηπ 3.2 ςξσ Ϊογξσ 
«Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» πξσ Ϊυει εμςαυθεά και 

ρσγυοημαςξδξςεάςαι απϊ ςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα IPA ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ 
 «ΔλλΩδα – Οοόημ ΓιξσγκξρλαβικΫ Δημξκοαςάα ςηπ Λακεδξμάαπ 2007-2013» 

 
114 
 

 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 
Ζ ξοξτΫ ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςεά απϊ 
μξοιξραμάδα ςοιόμ ρςοόρεχμ 30 mm, αμτάπλεσοα 
επεμδσμΪμη με βακελάςη με ρτημξειδΫ μξοτΫ, ϊμξια με εκεάμη 
ςξσ γοατεάξσ. 

 
ΔομΩοια 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 0,90x0,46x0,80 ΜΑΘ   

3.  

Ξι ενχςεοικΪπ επιτΩμειεπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςξϋμ απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 
επεμδεδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ 
πξιϊςηςξπ. ΟεοιμεςοικΩ ρςα εμταμΫ μΪοη θα ποΪπει μα τΪοει 
ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 υιλ. εμό ρςα μη ξοαςΩ ρημεάα θα 
ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45 υιλ.. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςηθεά με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςημ 
μξοιξραμάδα. α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα Ϊυξσμ σπξδξυΪπ 
ρε ϊλξ ςξ ϋφξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ αμΩ 3,2 εκαςξρςΩ, 
καςΩλληλεπ μα οσθμάρξσμ ςξ ϋφξπ ςχμ οατιόμ ρϋμτχμα με 
ςιπ αμΩγκεπ. ξ πιριμϊ μΪοξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18mm. επικξλλημΪμη 
αμτάπλεσοα με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ ιδάξσ υοόμαςξπ 
με ςιπ ενχςεοικΪπ επιτΩμειεπ. Ζ ρϋμδερη με ςα πλαψμΩ 
ςμΫμαςα θα ποΪπει μα γάμει με τεοΩμια και καβάλιεπ, εμό με 
ςξ επΩμχ και κΩςχ μΪοξπ ςηπ βιβλιξθΫκηπ η ρϋμδερη ποΪπει 
μα γάμεςαι με γκιμηριΩ με απξςΪλερμα ςημ απϊλσςη ρσμξυΫ 
και ρςαθεοϊςηςα ςηπ καςαρκεσΫπ, διϊςι η ρχρςΫ ρςΫοινη ςηπ 
βιβλιξθΫκηπ γάμεςαι ρςξ πάρχ μΪοξπ.    
Ρςξ κΩςχ ςμΫμα ςηπ βιβλιξθΫκηπ θα ποΪπει μα σπΩουξσμ 
οεγξσλαςϊοξι διαμΪςοξσ 5,5 εκ. και ϋφξσπ 3 εκ. για ςημ 
οϋθμιρη ϋφξσπ, για ςημ ρχρςΫ ξοιζξμςάχρη και για ςημ 
ποξρςαράα απϊ ςημ σγοαράα.  
Ξι πϊοςεπ θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςξϋμ απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ ≥18υιλ. επεμδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη 
αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα 
τΪοει ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 υιλ. ςξ ξπξάξ θα ποΪπει μα 
ςξπξθεςεθεά με θεομξρσγκϊλληρη όρςε μα εναρταλάζεςαι η 
απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςημ μξοιξραμάδα. 

Ξι πϊοςεπ θα ποΪπει μα κλειδόμξσμ με κλειδαοιΩ αρταλεάαπ, 
θα ποΪπει μα Ϊυξσμ μεςαλλικΩ πϊμξλα, και θα ποΪπει μα 
τΪοξσμ μεμςερΪδεπ ασςϊμαςξσπ κξσμπχςξϋπ με δσμαςϊςηςα 
αμξάγμαςξπ 100ξ. ξ οΩτι και ςξ καπΩκι θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα ςοιόμ ρςοόρεχμ ρσμξλικξϋ 
πΩυξσπ 25 υιλ., επικξλλημΪμη αμτάπλεσοα με μελαμάμη, 
καλΫπ πξιϊςηςξπ. Ρςα εμταμΫ μΪοη θα ποΪπει μα τΪοξσμ 
ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ 2 υιλ., εμό ρςα μη ξοαςΩ ρημεάα θα 
ποΪπει μα τΪοξσμ  P.V.C. πΩυξσπ 0,45 υιλ.. ξ οΩτι θα 
ποΪπει μα Ϊυει ςημ δσμαςϊςηςα οϋθμιρηπ καθ’ ϋφξπ, με 
μεςαλλικΩ ρςηοάγμαςα. 

ΡσμξλικΩ θα ποΪπει μα δημιξσογξϋμςαι δϋξ υόοξι 
απξθΫκεσρηπ. Ζ καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η πλΫοη ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ 
αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 
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ΙαμαπΪπ οιθΪριξπ  
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  

Ηα ποΪπει μα απξςελεάςαι απϊ μεςαλλικΩ πλαψμΩ, 
επιυοχμιχμΪμα, πξσ θα ρσμδΪξμςαι μεςανϋ ςξσπ με μεςαλλικΫ 
δξκϊ 8cm X 4cm. ΟΩμχ ρςη δξκϊ θα ποΪπει μα 
ποξραομϊζξμςαι ςοειπ θΪρειπ. Ηα ποΪπει μα εάμαι  
εογξμξμικΫπ μξοτΫπ, καςαρκεσαρμΪμεπ απϊ διΩςοηςη 
λαμαοάμα ηλεκςοξρςαςικΫπ βατΫπ, μαϋοξσ υοόμαςξπ, ϊπξσ, 
ρςα κΩθεςα ςελειόμαςα ςηπ κΩθε θΪρηπ, θα ποΪπει μα σπΩουει 
διακξρμηςικϊ επιυοχμιχμΪμξ μΪςαλλξ. Ρςα δϋξ Ωκοα, θα 
ποΪπει μα τΪοει, μεςαλλικξϋπ  επιυοχμιχμΪμξσπ βοαυάξμεπ, 
ξι ξπξάξι θα ποξραομϊζξμςαι ρςα μεςαλλικΩ πλαψμΩ  

ΜΑΘ 

  

 

οαπεζΩκι Ολαψμϊ ΙαμαπΪ  
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  

Ζ επιτΩμεια θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, 
ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με 
βακελάςη με εογξμξμικϊ ποξτάλ 30ξ πξσ απξλΫγει ρε R6 με 
ρσμξλικϊ μΫκξπ ποξτάλ 4cm.. 
α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα καςαρκεσΩρςξσμ απϊ 
μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ 
ςξσλΩυιρςξμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 υιλ. επεμδεδσμΪμη και 
ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Ξι κΩθεςεπ 
πλεσοΪπ θα ποΪπει μα τΪοξσμ P.V.C πΩυξσπ ≥2 υιλ. αμαλϊγξσ 
υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ, εμό ξι ξοιζϊμςιεπ πλεσοΪπ θα 
ποΪπει μα τΪοξσμ P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45υιλ. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςεάθεά με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςη 
μξοιξραμάδα. 
Ζ Ϊδοαρη ςχμ πλαψμόμ θα ποΪπει μα γάμεςαι ρε πλαρςικΩ 
πΪλμαςα, σφηλΫπ αμςξυΫπ. ξ ςοαπεζΩκι θα ποΪπει μα Ϊυει 
μεςόπη η ξπξάα θα ποΪπει μα καςαρκεσΩρςει απϊ 
μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ ρςοόρεχμ 
ςξσλΩυιρςξμ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ.. ΟεοιμεςοικΩ ρςα 
ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. αμαλϊγξσ 
υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ. Ζ καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα εάμαι 
λσϊμεμη, Ϊςρι εναρταλάζεςαι η εϋκξλη αμςικαςΩρςαρη ςχμ 
ςμημΩςχμ ρε πεοάπςχρη τθξοΩπ και η εϋκξλη μεςατξοΩ 
ςξσπ. Ζ ρϋμδερη θα ποΪπει μα εάμαι ερχςεοικΫ και γάμεςαι με 
τεοΩμια απξςελξϋμεμα απϊ Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ ρϋμδερμξ 
και βάδα τεοαμιξϋ πξσ θα βιδόμεςαι με βϋρμα. α βϋρμαςα 
πξσ εμτσςεϋξμςαι θα ποΪπει μα εάμαι μεςαλλικΩ ϊπχπ και ξι 
βάδεπ και ςα τεοΩμια ςξσπ. Ξι ρσμδΪρειπ ασςΪπ θα ποΪπει μα 
εμιρυϋξμςαι και με νϋλιμεπ καβάλιεπ όρςε μα εναρταλάζεςαι η 
πλΫοη ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 
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ΟΩγκξι  
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 5   

2.  
ΔιαρςΩρειπ: 4,77x0,60 (ςεμ 2) 
ΔιαρςΩρειπ: 1,64x0,60 (ςεμ 2) 
ΔιαρςΩρειπ: 2,45x0,60 (ςεμ 1) 

ΜΑΘ   

3.  

Ζ επιτΩμεια και ςα πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα 
καςαρκεσΩρςξσμ απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 υιλ. 
επεμδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ 
πξιϊςηςξπ. ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει 
ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 υιλ. αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ 
επιτΩμειεπ. ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςεάςαι με 
θεομξρσγκϊλληρη όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ 
ςξσ με ςημ μξοιξραμάδα. Ζ Ϊδοαρη ςχμ πλαψμόμ θα ποΪπει μα 
γάμεςαι ρε ειδικΩ πλαρςικΩ πΪλμαςα.  
Ξ πΩγκξπ θα ποΪπει μα Ϊυει μεςόπη η ξπξάα θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ 
ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 
επεμδσμΪμη και ρςιπ δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ 
πξιϊςηςξπ ιδάξσ υοόμαςξπ με ςημ επιτΩμεια. 
ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα 
P.V.C.  αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ. ξ P.V.C. θα 
ποΪπει μα ςξπξθεςειθεά με θεομξρσγκϊλληρη όρςε μα 
εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςημ μξοιξραμάδα. 
Ζ καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι εναρταλάζεςαι 
η εϋκξλη αμςικαςΩρςαρη ςχμ ςμημΩςχμ ρε πεοάπςχρη τθξοΩπ 
και η εϋκξλη μεςατξοΩ ςξσπ. Ζ ρϋμδερη θα ποΪπει μα εάμαι 
ερχςεοικΫ και γάμεςαι με τεοΩμια απξςελξϋμεμα απϊ 
Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ ρϋμδερμξ και βάδα τεοαμιξϋ πξσ θα 
ποΪπει μα βιδόμεςαι με βϋρμα. α βϋρμαςα πξσ εμτσςεϋξμςαι 
θα ποΪπει μα εάμαι μεςαλλικΩ ϊπχπ και ξι βάδεπ και ςα 
τεοΩμια ςξσπ. Ξι ρσμδΪρειπ ασςΪπ θα ποΪπει μα εμιρυϋξμςαι 
και με νϋλιμεπ καβάλιεπ όρςε μα εναρταλάζεςαι η πλΫοη 
ρςαθεοϊςηςα και η σφηλΫ αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 

ΜΑΘ 

  

 

ΟΩγκξπ ΡσμαλλαγΫπ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  ΔιαρςΩρειπ: 2,00x0,60 (ςεμ 2) ΜΑΘ   

3.  

Ηα ποΪπει μα απξςελεάςαι απϊ  δϋξ πΩγκξσπ άδιχμ 
διαρςΩρεχμ, πξσ θα ρυημαςάζξσμ μεςανϋ ςξσπ γχμάα. Ζ 
επιτΩμεια θα ποΪπει μα καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, 
ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με 
βακελάςη με εογξμξμικϊ ποξτάλ 30ξ πξσ απξλΫγει ρε R6 με 
ρσμξλικϊ μΫκξπ ποξτάλ 4cm. 
α πλαψμΩ μΪοη θα ποΪπει μα καςαρκεσΩζξμςαι απϊ 
μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ 
ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥25 υιλ. επεμδσμΪμη και ρςιπ 
δϋξ πλεσοΪπ με μελαμάμη αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Ξι κΩθεςεπ 
πλεσοΪπ θα ποΪπει μα τΪοξσμ P.V.C πΩυξσπ ≥2 υιλ. αμαλϊγξσ 
υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ, εμό ξι ξοιζϊμςιεπ πλεσοΪπ θα 
ποΪπει μα τΪοξσμ P.V.C. πΩυξσπ ≥0,45υιλ. 
ξ P.V.C. θα ποΪπει μα ςξπξθεςεάςαι με θεομξρσγκϊλληρη 
όρςε μα εναρταλάζεςαι η απϊλσςη ρσμξυΫ ςξσ με ςη 
μξοιξραμάδα. 
Ζ Ϊδοαρη ςχμ πλαψμόμ θα ποΪπει μα γάμεςαι ρε πλαρςικΩ 
πΪλμαςα, σφηλΫπ αμςξυΫπ. Ζ μεςόπη θα ποΪπει μα Ϊυει άδιξ 
ϋφξπ με ςα πλαψμΩ, και τςΩμει Ϊχπ ςξ δΩπεδξ. θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςεά απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ ςοιόμ 

ΜΑΘ 
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ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ.. 
ΟεοιμεςοικΩ ρςα ςελειόμαςα θα ποΪπει μα τΪοει ςαιμάα P.V.C. 
αμαλϊγξσ υοόμαςξπ με ςιπ επιτΩμειεπ. Ζ καςαρκεσΫ θα 
ποΪπει μα εάμαι λσϊμεμη, Ϊςρι εναρταλάζεςαι η εϋκξλη 
αμςικαςΩρςαρη ςχμ ςμημΩςχμ ρε πεοάπςχρη τθξοΩπ και η 
εϋκξλη μεςατξοΩ ςξσπ. Ζ ρϋμδερη θα ποΪπει μα εάμαι 
ερχςεοικΫ και γάμεςαι με τεοΩμια απξςελξϋμεμα απϊ 
Ϊκκεμςοξ πεοιρςοξτικϊ ρϋμδερμξ και βάδα τεοαμιξϋ πξσ θα 
βιδόμεςαι με βϋρμα. α βϋρμαςα πξσ εμτσςεϋξμςαι θα ποΪπει 
μα εάμαι μεςαλλικΩ ϊπχπ και ξι βάδεπ και ςα τεοΩμια ςξσπ. Ξι 
ρσμδΪρειπ ασςΪπ θα ποΪπει μα εμιρυϋξμςαι και με νϋλιμεπ 
καβάλιεπ όρςε μα εναρταλάζεςαι η πλΫοη ρςαθεοϊςηςα και η 
σφηλΫ αμςξυΫ ςηπ καςαρκεσΫπ. 
Ρςη μάα πλεσοΩ ςξσ πΩγκξσ, θα ποΪπει μα σπΩουει γκιρΪ 
καςαρκεσαρμΪμξ ϊμξια με ςξμ πΩγκξ, όρςε μα σπΩουει 
ξμξιξμξοτάα ρςημ καςαρκεσΫ. Ρςξ ερχςεοικϊ μΪοξπ ςξσ γκιρΪ 
θα ποΪπει μα σπΩουξσμ οΩτια πξσ δημιξσογξϋμ ποακςικξϋπ 
υόοξσπ. 

 

ΡσοςαοιΪοα ΟΩγκξσ – ΓκιρΪ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 1   

2.  
Μα εάμαι ςοξυΫλαςη, μα Ϊυει ςοάα ρσοςΩοια και ρςξ επΩμχ 
μΪοξπ μα τΪοει υχοιρςϊ ρσοςΩοι με πλαρςικΫ μξλσβξθΫκη 
η ξπξάα μα Ϊυει πξλλαπλΪπ θΪρειπ για μικοξαμςικεάμεμα. 

ΜΑΘ 
  

3.  
Μα Ϊυει κλειδαοιΩ αρταλεάαπ η ξπξάα μα κλειδόμει 
ςασςϊυοξμα ςα ςοάα ρσοςΩοια και ςημ μξλσβξθΫκη.  

ΜΑΘ 
  

4.  
ΙαςαρκεσΫ: Μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ 
πσκμϊςηςαπ, ςξσλΩυιρςξμ ςοιόμ ρςοόρεχμ με επΪμδσρη 
μελαμάμηπ ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥18 υιλ. 

ΜΑΘ 
  

5.  
ΔμταμΫ μΪοη: Μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. πΩυξσπ ≥2 
υιλ. εμό ςα σπϊλξιπα μα καλϋπςξμςαι με ςαιμάα P.V.C. 
πΩυξσπ ≥0,45 υιλ..  

ΜΑΘ 
  

6.  

ΟΩμχ μΪοξπ: Μα Ϊυει επιτΩμεια πξσ μα 
καςαρκεσΩζεςαι απϊ μξοιξραμάδα σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, 
ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≥30 υιλ. 
επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με βακελάςη με ρτημξειδΫ μξοτΫ 
ϊμξια με ςημ επιτΩμεια ςξσ πΩγκξσ, και ςξ P.V.C. μα εάμαι 
ιδάξσ υοόμαςξπ.  

ΜΑΘ 

  

7.  

Λεςόπεπ ςχμ ρσοςαοιόμ: μα εάμαι απϊ μξοιξραμάδα 
σφηλΫπ πσκμϊςηςαπ, ςοιόμ ρςοόρεχμ ςξσλΩυιρςξμ, 
ρσμξλικξϋ πΩυξσπ ≤20 υιλ. επεμδσμΪμη αμτάπλεσοα με 
βακελάςη, επάρηπ ρε ρτημξειδΫ μξοτΫ. 

ΜΑΘ 

  

8.  

ΡσοςΩοια: Ηα ποΪπει μα κιμξϋμςαι ρε μεςαλλικΪπ 
γλσριΪοεπ αθϊοσβεπ και αοάρςηπ πξιϊςηςξπ. Όλα ςα 
ρσοςΩοια θα ποΪπει μα τΪοξσμ απϊ Ϊμα μεςαλλικϊ υεοξϋλι 
ρςξ μποξρςιμϊ ςμΫμα. 
 

ΜΑΘ 

  

9.  

Ξι ρσοςαοιΪοεπ θα ποΪπει μα ρςηοάζξμςαι ρε ςΪρρεοιπ 
δάδσμξσπ ςοξυξϋπ απϊ πξλσαμάδιξ ξι ξπξάξι θα ποΪπει μα 
βιδόμξμςαι ρε μεςαλλικΫ πλΩκα πΩμχ ρςημ ρσοςαοξθΫκη 
όρςε μα Ϊυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα Ωμερηπ και εϋκξληπ 
μεςακάμηρηπ. 
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οαπεζϊπαγκξπ 

 
ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 8   

2.  Νϋλιμξπ ςοαπεζϊπαγκξπ διαρςΩρεχμ 2,00x0,90m ΜΑΘ   

3.  

Ηα ποΪπει μα εάμαι νϋλιμηπ καςαρκεσΫπ απϊ νϋλξ πεϋκξσ 
Ϋ καλϋςεοξ. 
Ηα ποΪπει μα απξςελεάςαι απϊ ςεμΩυια 40Υ85mm με 
διΩκεμξ 10mm , ςϊρξ για ςξμ πΩγκξ ϊρξ και για ςα 
καθάρμαςα. 
α ρςηοάγμαςα (πϊδια) ςξσ ςοαπεζϊπαγκξσ θα ποΪπει μα 
καςαρκεσαρςξϋμ απϊ ρςξιυεάα 
διαςξμΫπ 55Υ115mm ςξλΩυιρςξμ. Ζ άδια διαςξμΫ θα ποΪπει 
μα υοηριμξπξιεάθει και ρςιπ δξκξϋπ Ϊδοαρηπ ςχμ 
καθιρμΩςχμ. 
Ξι διαρςΩρειπ ςξσ ςοαπεζιξϋ θα ποΪπει μα εάμαι 
2,00Υ0,90m και ςχμ καθιρμΩςχμ 
2,00Υ0,45m. 
Όλη η καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα παοαδξθεά εμβαπςιρμΪμη 
ρε ρσμςηοηςικϊ και ρε υοόμα επιλξγΫπ ςηπ αμαθεςξσραπ 
αουΫπ. 

ΜΑΘ 

  

 

Νϋλιμξ ΙαλΩθι Ρκξσπιδόμ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 4   

2.  

Νϋλιμξ καλαθΩκι απϊ νϋλξ πεϋκξσ Ϋ καλϋςεοξσ και 
πηυΩκια διαςξμΫπ ≥10Υ30mm. 
ΔιαρςΩρειπ λαιμξϋ ≥45Υ45cm , διαρςΩρειπ βΩρηπ 
≥30Υ30cm. 
Όλη η καςαρκεσΫ θα ποΪπει μα παοαδξθεά βαμμΪμη ρε 
υοόμα επιλξγΫπ ςξσ αγξοαρςΫ απϊ 
ςα διαθΪριμα ςηπ εςαιοάαπ. 

ΜΑΘ 

  

 

Βοϋρη Δνχςεοικξϋ Υόοξσ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 1   

  ΜΑΘ   

 

Θρςϊπ Ρημαάαπ 
 

ΟοξδιαγοατΫ Απαάςηρη ΑπΩμςηρη ΟαοαπξμπΫ 

1.  Αοιθμϊπ  ΛξμΩδχμ 2   

2.  

Σλικϊ καςαρκεσΫπ: Fiberglass ϋφξσπ 12μ. 
ΒΩρη ρςΫοινηπ ιρςόμ, μεςαλλικΩ αγκϋοια. 
Ρςημ ποξρτξοΩ θα ποΪπει μα σπξλξγιρςεά και ςξ κϊρςξπ 
μεςατξοΩπ και ςξπξθΪςηρηπ ρε υόοξ πξσ θα σπξδεάνει ξ 
αομϊδιξπ τξοΪαπ. 

ΜΑΘ 

  

 




