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ΗΔΛΑ: Απϊταρη ποξκήοσνηπ ηλεκςοξμικξϋ Δημϊριξσ Αμξικςξϋ, διεθμξϋπ (άμχ ςχμ ξοίχμ), 

μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ (διακ.2/20), για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ / αμαδϊυχμ με αμςικείμεμξ 

ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ 

Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» και ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We 

Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

 

Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ ΖΡ   

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

Έυξμςαπ σπ ϊφιμ 

 

Α) ςιπ διαςάνειπ: 

 

1. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2019/1828 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 30ηπ Ξκςχβοίξσ 2019, για 

ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ 

ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και έογχμ και για 

διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ  

2. ημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοίξσ 

2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) 

3. ημ με αο. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη 

ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

4. ημ Ι.Σ.Α.1191/14-3-2017 (ΤΔΙ Β’969/22-03-2017) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ, ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ 

ςηπ διαδικαρίαπ παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ 

 

                                 
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ  

ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

 

αυ. Δ/μρη : Ιαθ. Πχρίδη  11 

Οληοξτξοίεπ: Δλέμη Αβοαμίδξσ  

αυ. Ιχδικϊπ: 546 55,  ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ  

ηλέτχμξ:    2313 309-151, 

Ζλ. Δ/μρη :   helavra@damt.gov.gr 

ηλ/ςσπία:     2310 424346 

 

    

 

 

   ΑΜΑΠΖΔΑ ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ   

    

 

      Ηερραλξμίκη, 28/5/2020 

     Αο. Οοχς.: ξικ. 24837 
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Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (Α.Δ.Ο.Ο.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ 

παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016. 

5. ξ  Μ. 4497/17 άοθοξ 107 (Α’ 171) «Άρκηρη σπαίθοιχμ  εμπξοικόμ  δοαρςηοιξςήςχμ,  

εκρσγυοξμιρμϊπ  ςηπ  επιμεληςηοιακήπ  μξμξθερίαπ  και  άλλεπ  διαςάνειπ» 

6. ξ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή 

ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

7. ξ Ο.Δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 

ρςξιυεία”  

8. ξ Μ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ 

παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ 

ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική 

πεοίξδξ 2007 -2013», 

9. ξ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 

10. ξ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,   

11. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 

ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

12. ξ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,  

13. ξ Μ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και 

ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα 

Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”, 

14. ξ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,  

15. ξ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και 

ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

16. ξ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  

ςα ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ πξσ 

αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ, καθόπ και ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ 

δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά 

παοαπάμχ. 

 

B) ιπ απξτάρειπ-έγγοατα: 

 

1. ημ αο.300488/ΣΔ1244 κετ. Β΄ (ΤΔΙ1099/Β΄/19-04-2016) Ι.Σ.Α ςχμ Σπξσογείχμ Ξικξμξμίαπ, 

Αμάπςσνηπ & ξσοιρμξϋ και Ξικξμξμικόμ με ςημ ξπξία ξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ και ελέγυξσ 

ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρσμεογαρίαπ ςξσ ρςϊυξσ «ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΔΑΤΘΙΖ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ». 

2. Απξτ. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 

«Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ»). 

3. Απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θέμα: «Αμάθερη 

άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ 

και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» ρςξσπ 

ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ -Ηοάκηπ».  
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4. Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με αο 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ 

λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) 

ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

5. ξ εσοχπαψκϊ επιυειοηριακϊ ποϊγοαμμα INTERREG IPA (Instrument for Pre-accesion Assistance) Cross-

Border Cooperation Programme “Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020”, 

ϊπχπ ασςϊ σιξθεςήθηκε απϊ ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή και εγκοίθηκε με ςημ (Decision No C(2015)5655 

final of 6-8-2015) απϊταρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ. 

6. ημ 1η ποϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ για ςξ χπ άμχ ποϊγοαμμα (αο.ποχς. 302128/MA5567/07-12-

2015, ΑΔΑ:Ω7ΦΙ4653Ξ7-ΣΥ4). 

7. ημ αοιθμ. 7246/03-02-2016 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 

Ηοάκηπ, με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η σπξβξλή ποϊςαρηπ με ςίςλξ " Development of Border between 

Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia", ρςξ πλαίριξ ςηπ 1ηπ Οοϊρκληρηπ σπξβξλήπ 

ποξςάρεχμ 

8. ημ απϊ 31/03/2017 ρσμάμςηρη ςηπ Ιξιμήπ Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ (Joint Monitoring Committee) 

και ςη ρυεςική απϊταρη βάρει ςηπ ξπξίαπ εγκοίθηκε η  έμςανη σπϊ ςξμ Άνξμα Οοξςεοαιϊςηςαπ 2 

(Protection of Environment – Transportation) ςξσ έογξσ με ακοχμϋμιξ “We Cross Borders” 

9. ξ απϊ 22/12/2017 Ρσμτχμηςικϊ Ρσμεογαρίαπ (Partnership Agreement) μεςανϋ ςξσ Δπικεταλήπ 

Δςαίοξσ και ςχμ εςαίοχμ ςξσ έογξσ. 

10. ημ με αο.33/02-04-2018 σπξγεγοαμμέμη Ρϋμβαρη Δπιυξοήγηρηπ (Subsidy Contract) μεςανϋ ςηπ 

Διαυειοιρςικήπ Αουήπ (Managing Authority) ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREGIPACBC Δλλάδα – Ο.Γ.Δ.Λ. 

2014-2020 και ςξσ Δπικεταλήπ Δςαίοξσ (Α.Δ.Λ.-Η.) για ςξ  εγκεκοιμέμξ έογξ: Greece and The former 

Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development (Αμάπςσνη Σπξδξμόμ ρςα ρϋμξοα 

Δλλάδαπ και Οοόημ Γιξσγκξρλαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Λακεδξμίαπ) με ςξ ακοχμϋμιξ ¨We Cross 

Borders¨ . 

11. ξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋφξσπ 

711.714,40 €, (604.957,24 85% Υοημαςξδϊςηρη απϊ ςημ Δ.Δ. και 106.757,16 Δθμική Ρσμμεςξυή 15%) ςημ 

καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έογξσ “We cross Borders”, ρε καςηγξοίεπ δαπάμηπ και ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρήπ ςξσ. 

12. Tημ με αο.ποχς.75491/15-11-2017 (ΑΔΑ 7Μ45ΞΠ1Σ-44Υ) Απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ πεοί «Αμάθερηπ σλξπξίηρηπ, ξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ και ξοιρμξϋ 

ξμάδαπ εογαρίαπ ςξσ Έογξσ " Development of Border Infrastructure between Greece and the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia " με ακοχμϋμιξ "We cross Borders", ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREG IPA-

CBC Δλλάδα – Ο.Γ.Δ.Λ. 2014-2020 ϊπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε με ςημ απϊταρη με αο.ποχς. 

ξικ.30521/29-05-2019: (ΑΔΑ: ΩΡΘΝΞΠ1Σ-ΞΞΒ) και ςημ απϊταρη με αο.ποχς. ξικ. 5695/03-02-2020. 

(ΑΔΑ: 6Μ2ΜΞΠ1Σ-Ρ05) 

13. ξ με αο.ποχς. 82156/19-12-2017 αίςημα ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ποξπ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ 

Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ (ΟΑ) για ςημ αμάληφη ςηπ λξγιρςικήπ διαυείοιρηπ ςξσ έογξσ με ςξ ακοχμϋμιξ 

“We Cross Borders” και ςημ απϊταρη 727/26-01-2018  (ΑΔΑ:ΩΩ8ΒΞΠΠΓ-Δ0Λ) ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Ο..Α. δια 

ςηπ ξπξίαπ έγιμε δεκςϊ ςξ εμ λϊγχ αίςημα.  

14. ξ εγυειοίδιξ εταομξγήπ ςξσ έογξσ (Project Implementation Manual, November 2018 version 4) 

15. ημ εγγοατή ςξσ έογξσ με κχδικϊ Ξ.Ο.Ρ. 5032932 ρςξ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμξ ρκέλξπ ςξσ Ο.Δ.Δ. 2018 

με εμάοιθμξ 2018ΔΟ40860027. 

16. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17-01-2020 

(ΑΔΑ: 6ΦΠΗΞΠ1Σ-0ΛΤ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ ςχμ 

ξοίχμ, καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ 

έογξσ “We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ 

παοαςάρεόμ ςξσ. 

17. ημ ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ ιδιχςικξϋ δικαίξσ (ΑΔΑΛ:19SYMV004517566) για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

παοαδξςέξσ 3.1.4  «Implementation study» με αμςικείμεμξ ςημ ρϋμςανη ςευμικήπ έκθερηπ για ςημ 

εταομξγή ςηπ εγκαςάρςαρηπ-ςξπξθέςηρηπ ςχμ σπξδξμόμ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «renovation of 

buildings and rehabilitation of surrounding area», με έμταρη ρςα επιμέοξσπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά 

ςξσπ και ρςξσπ ποξςειμϊμεμξσπ ςοϊπξσπ εγκαςάρςαρηπ ςξσπ, 
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18. α ποακςικά ρσμεδοιάρεχμ ςηπ Δπιςοξπήπ παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ρϋμβαρηπ και ςξ 

ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςξσ παοαδξςέξσ 3.1.4 καθόπ και ςημ απϊταρη έγκοιρήπ ςξσ με αο.ποχς. ξικ. 

39540/10-7-2019 (ΑΔΑ: 9ΥΟΔΞΠ1Σ-ΘΔ0) 

19. ξ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ξικ. 40122/12-07-2019 ρυεςικϊ ποχςξγεμέπ αίςημα για ςημ 
έγκοιρη ποαγμαςξπξίηρηπ δαπάμηπ ϋφξσπ πεμςακξρίχμ εμεμήμςα επςά υιλιάδχμ εσοό (597.000€) πξσ 
αμαοςήθηκε ρςξ ΙΖΛΔΖΡ με ΑΔΑΛ 19REQ005266520 και ςξ εγκεκοιμέμξ αίςημα για ςημ διεμέογεια ςξσ 
διαγχμιρμξϋ με αο. ποχς. 41603/19-07-2019, ΑΔΑΛ:19REQ005310486, ΑΔΑ: ΩΩΟΔΞΠ1Σ-ΚΒΖ  

20. ξ σπ.αοιθμ. ποχς.ξικ. 57483/8-10-2019 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. με θέμα: 
«Αίςημα εναίοερηπ ςηπ εταομξγήπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ (rule of origin) ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 
236/2014, για είδη και ρσρςήμαςα ςηπ Ξμάδαπ Α ςξσ ποξπ δημξρίεσρη διαγχμιρμξϋ για ςημ σλξπξίηρη 
ςχμ παοαδξςέχμ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ςξσ έογξσ με ςξ ακοχμϋμιξ «We Cross Borders»  

21. ξ με αο.ποχς. έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 70256/9-12-2019 με ςξ ξπξίξ διαβιβάρθηκε εκ μέξσ 

ποξπ έλεγυξ απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ διακήοσνηπ με ρσμημμέμα παοαοςήμαςα ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ  

22. ξ με αο.ποχς. 303401/ΣΔ8019/19-12-2019 (αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. 1472/13-01-

2020) έγγοατξ ςηπ Διδικήπ Σπηοερίαπ διαυείοιρηπ (Δ.Σ.Δ.) ςχμ επιυειοηριακόμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ 

ρςϊυξσ «Δσοχπαψκή Δδατική Ρσμεογαρία» με θέμα «Έγκοιρη διακήοσνηπ για ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ςηπ 

Οοάνηπ «We Cross Borders” δια ςξσ ξπξίξσ εγκοίθηκε η παοαπάμχ απϊταρη με ςξ ρσμημμέμξ ςεϋυξπ 

διακήοσνηπ. 

23. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17 -01-2020 

(ΑΔΑ: 9ΔΠ2ΞΠ1Σ-2ΒΛ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ ςχμ 

ξοίχμ, καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ 

έογξσ “We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ 

παοαςάρεόμ ςξσ. 

24. ημ απϊταρη διεμέογειαπ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ άμχ ςχμ ξοίχμ για ςημ ποξμήθεια σπξδξμόμ για 

ςξ παοαδξςέξ 4.1.2 και ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 με αο.ποχς.ξικ.3031/21-01-2020 (ΑΔΑ: 

Ω72ΚΞΠ1Σ-Ν7Η) 

25. ημ απϊταρη ποξκήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. 1472/24-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝΦΞΠ1Σ-ΤΘΩ) με 

ρσμημμέμξ ςξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/20 (ΑΔΑΛ:20PROC006213260) 

26. ημ απϊταρη μαςαίχρηπ ςξσ παοαπάμχ διαγχμιρμξϋ λϊγχ μη σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και 

εμτιλξυόοηρηπ ρτάλμαςξπ ρυεςικά με ςξσπ ςοϊπξσπ απϊδεινηπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ με αο.ποχς. 

18133/14-04-2020(ΑΔΑ:6ΕΠΥΞΠ1Σ-3ΝΦ) 

27. ξ με αο.ποχς. 22190/14-05-2020 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ για ςημ διαβίβαρη ποξπ έλεγυξ 

ςχμ εγγοάτχμ ςξσ σπϊ επαμαποξκήοσνη διαγχμιρμξϋ (απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ διακήοσνηπ 

(2/20) με ϊλα ςα ρσμημμέμα παοαοςήμαςα) ρςημ αομϊδια Σπηοερία Διαυείοιρηπ και ςξ με αο.ποχς. 

Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 24063/25-05-2020 (ΣΔ301104/ΣΔ2487/19-05-2020) έγγοατξ ςηπ παοαπάμχ 

Σπηοερίαπ με διαςϋπχρη θεςικήπ γμόμηπ.  

28. Ζ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 24341/26-05-2020 (ΑΔΑ: 95ΙΞΠ1Σ-Λ08), απϊταρη διεμέογειαπ 

ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ 

 

Γ) ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ λξιπέπ 

διαςάνειπ πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη 

ςηπ παοξϋραπ,  καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, 

κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και 

εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ 

 

 ΑΟΞΤΑΡΘΕΞΣΛΔ 
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1. ημ ποξκήοσνη ηλεκςοξμικξϋ Δημϊριξσ Αμξικςξϋ, άμχ ςχμ ξοίχμ, μειξδξςικξϋ 
διαγχμιρμξϋ (διακ.2/20), για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ / αμαδϊυχμ με αμςικείμεμξ ςημ σλξπξίηρη 
ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» και 
ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 ςξσ έογξσ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» /CN1-SO2.1-
SC033 εμςαγμέμξσ ρςξ ποϊγοαμμα IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009 ρσμξλικήπ εκςιμόμεμηπ 
ανίαπ πεμςακξρίχμ ξγδϊμςα εμμέα υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ εμϊπ εσοό και ξγδϊμςα λεπςόμ  
(589.801,80€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή 
Έμχρη και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ η δε διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι ςέρρεοιπ (4) μήμεπ. Ξ 
διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςημ αμξικςή διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ μ. 4412/16.  

Ξ αμάδξυξπ/ξι ςξσ διαγχμιρμξϋ θα αμαλάβει/ξσμ και ςημ σλξπξίηρη ςχμ παοαδξςέχμ 4.1.1 
και 4.1.3. 

α αμςικείμεμα ςηπ ρϋμβαρηπ καςαςάρρξμςαι ρε πέμςε ξμάδεπ (Α-Δ) 

ΞΛΑΔΔΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΔΘΔΖ ΑΜΑ ΞΛΑΔΑ 
ΟΠΞΫΟ. ΘΛΖ 
ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

Ξμάδα Α:  Ρϋρςημα 
παοακξλξϋθηρηπ 
κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ, 
ρϋρςημα καςαγοατήπ 
αμαγμόοιρηπ πιμακίδχμ 
κσκλξτξοίαπ-ελέγυξσ 
ποϊρβαρηπ ξυημάςχμ 
παμςϊπ ςϋπξσ 
(τξοςηγόμ,I.X., 
λεχτξοείχμ, 
δικϋκλχμ,κ.ς.λ. 

ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ 
κχδικόμ τξοςηγόμ, (CPV 
34996000-5), 

 

Ρςημ ποξμήθεια ςχμ 
ρσρςημάςχμ 
πεοιλαμβάμεςαι η 
εγκαςάρςαρη, 
δξκιμαρςική λειςξσογία 
και έλεγυξι, εκπαίδεσρη 
ςξσ ποξρχπικξϋ ρςημ 
υοήρη, η έμαονη 
λειςξσογίαπ ςξσ (roll-out) 
καθόπ και η παοξυή 
διεςξϋπ εγγσημέμηπ 
λειςξσογίαπ και ϊςι 
ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ 
Οαοάοςημα I ςηπ 
παοξϋραπ 

1. Δίκξρι ςέρρεοιπ (24) κάμεοεπ  
παοακξλξϋθηρηπ κλειρςξϋ 
κσκλόμαςξπ (CCTV) και ποϊγοαμμα 
διαυείοιρηπ βίμςεξ (vms)  

40.000€ 

2. Δίκξρι δσξ (22) κάμεοεπ ασςϊμαςηπ 
αμαγμόοιρηπ πιμακίδχμ κσκλξτξοίαπ 
(ANPR ) (CPV:34923000-3) και ρυεςικϊ 
λξγιρμικϊ 

44.000€ 

3. Δεκαπέμςε (15) κάμεοεπ αμαγμόοιρηπ 
κχδικόμ container (container code) 
ρε  λχοίδεπ διέλεσρηπ τξοςηγόμ 
(ειρϊδξσ και ενϊδξσ) και ρυεςικϊ 
λξγιρμικϊ 

76.000€ 

4. Δεκαςοείπ (13) ρσμξλικά μπάοεπ 
κσκλξτξοίαπ (CPV:34928000-8), 
δεκαένι (16) αιρθηςήοεπ κίμηρηπ με 
επαγχγικξϋπ βοϊυξσπ, δεκαπέμςε 
(15) πιμακίδεπ TFI (CPV:34992000-7) 

76.000€ 

5. Δνξπλιρμϊπ Οληοξτξοικήπ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ αλλά και ςξσ κέμςοξσ 
ελέγυξσ (Control room ) πξσ 
πεοιλαμβάμει ένι (6) σπξλξγιρςέπ, 
έμδεκα (11) ρσμξλικά ξθϊμεπ, 
ςέρρεοιπ (4) servers (CPV:30211000) 
ρσμπεοιλαμβάμεςαι και ξ network 
video recorder, επςά (7) ρσμξλικά 
ςοξτξδξςικά αδιάλειπςηπ παοξυήπ 
(ups) (CPV:31682530), racks, ςέρρεοα 
(4) switches (CPV: 30236000), 

52.000€ 

6. Ιαλχδιόρειπ και λξιπϊπ ενξπλιρμϊπ 
για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ 
(CPV:32520000-4) δσξ (2) wireless 
Ethernet links (CPV: 32420000-3) 
ενξπλιρμϊπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ (i/o 
equipment) (CPV: 31710000-6), 
αμςικεοασμική ποξρςαρία (δέκα 

79.000€ 
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αμςικεοασμικά οάγαπ πίμακα (CPV: 
31216100-4) 

7. Κξγιρμικϊ ξλξκλήοχρηπ 
ρσρςημάςχμ/εταομξγόμ 
(CPV:48900000-7) 

20.000€ 

ΡΎΜΞΚΞ ΟΠΞΫΟ. ΑΝΘΑΡ ΞΛΑΔΑΡ Α  387.000 

 

Ξμάδα Β Ρςαθεοϊ ρϋρςημα ελέγυξσ και 
επιθεόοηρηπ κάςχ μέοξσπ ξυήμαςξπ 
(CPV:34970000-7) 

Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, η 
δξκιμαρςική λειςξσογία και έλεγυξι, η 
εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ρςημ 
υοήρη, και ϊςι ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ 
Οαοάοςημα I ςηπ παοξϋραπ 

Έμα (1) ρςαθεοϊ ρϋρςημα 
επιθεόοηρηπ ςξσ κάςχ μέοξσπ ςχμ 
ξυημάςχμ 

24.500€ 

Ξμάδα Γ Ρϋμδερη ρσρςημάςχμ Ρ.Ρ. 
Δξψοάμηπ-με ςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ  

(CPV:32420000-3,32260000-3) 

Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, 
δξκιμαρςική λειςξσογία και έλεγυξι, 
εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ρςημ 
υοήρη και ϊςι ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ 
Οαοάοςημα I ςηπ παοξϋραπ 

 

Ρϋμδερη στιρςάμεμξσ ρσρςήμαςξπ 
καςαγοατήπ-αμαγμόοιρηπ-ελέγυξσ 
ποϊρβαρηπ ξυημάςχμ Ρ.Ρ. 
ΔξΪοάμηπ με ςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ  

4.000€ 

Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα 
(CPV:42923000-2) και αμαβάθμιρη 
στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ 
(CPV:79132000-8) 

Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, η 
παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία καθόπ 
και η επίδεινη λειςξσογίαπ και ϊςι 
ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ Οαοάοςημα I 
ςηπ παοξϋραπ 

1. Οοξμήθεια μιαπ μέαπ 
ασςϊμαςηπ 
γετσοξπλάρςιγγαπ 
πιρςξπξιημέμηπ μεςοξλξγίαπ 
δσμαμικϊςηςαπ πεοίπξσ 60 
ςϊμχμ ρςξ οεϋμα ειρϊδξσ 
ςηπ υόοαπ 

2. Σπηοερίεπ ελέγυξσ 
διακοίβχρηπ και έκδξρη 
πιρςξπξιηςικξϋ για 
στιρςάμεμη 
γετσοξπλάρςιγγα ρςημ 
ένξδξ ςηπ υόοαπ 

52.000€ 

Ξμάδα Δ Οιμακίδεπ LED μεςαβληςόμ 
μημσμάςχμ (CPV 34924000-0) 

 Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, η 
παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία καθόπ 
και η επίδεινη λειςξσογίαπ και ϊςι 
ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ Οαοάοςημα I 
ςηπ Διακήοσνηπ 

Δσξ πιμακίδεπ LED μεςαβληςόμ 
μημσμάςχμ (VMS)   

8.146,62€ 

ΡΣΜ. ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΑΝΘΑ  ΞΚΩΜ ΩΜ ΞΛΑΔΩΜ ΥΩΠΘΡ Τ.Ο.Α.: 475.646,62€ 

ΡΣΜ. ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΑΝΘΑ  ΞΚΩΜ ΩΜ ΞΛΑΔΩΜ ΛΔ Τ.Ο.Α.: 

589.801,80€ 
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Ζ ρσμξλική ανία ςχμ Ξμάδχμ ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςιπ ςεςοακϊριεπ εβδξμήμςα πέμςε 

υιλιάδεπ ενακϊρια ραοάμςα ένι εσοό και ενήμςα δσξ λεπςά  (475.646,62€) υχοίπ Τ.Ο.Α., 

πεμςακϊριεπ ξγδϊμςα εμμέα υιλιάδεπ ξκςακϊρια έμα εσοό και ξγδϊμςα λεπςά  (589.801,80€)  

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α 24%  

 

Για ςα ςμήμαςα 4,6,7 ςηπ Ξμάδαπ Α και ςιπ Ξμάδεπ Β, Γ, Δ, Δ ςξσ παοαπάμχ πίμακα ιρυϋει ξ 

καμϊμαπ καςαγχγήπ (rule of origin) ςξσ καμξμιρμξϋ 236/2014 άοθοξ 8 παοάγοατξπ 4. 

α ρυεςικά απαιςξϋμεμα πεοιγοάτξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.3.2 και 5.1 ςξσ ρσμημμέμξσ 

ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 2/20. 

 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ για κάθε ξμάδα ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 

άπξφη ποξρτξοά: βάρει ςιμήπ, δηλαδή βάρει ςηπ υαμηλϊςεοηπ ςιμήπ ποξ Τ.Ο.Α  για ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ κάθε ξμάδαπ. 

 
 

i. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
 

Αμαθέςξσρα αουή είμαι η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.Η., NUTS EL51-

EL52), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, (NUTS:EL 522) Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655, ΖΚ. ΙΔΜΠΞ 

2313 309449, www.damt.gov.gr , 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη και η κϋοια δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή 

γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ και η διξίκηρη, διαυείοιρη και εκμεςάλλεσρη 

ςχμ υεοραίχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, καθόπ και η μέοιμμα ςηπ άοςιαπ λειςξσογίαπ ςξσπ 

Αομϊδια σπηοερία σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ και διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ: Διεϋθσμρη 

Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. Γεμικήπ Δ/μρηπ Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ Α.Δ.Λ.-Η., αυσδοξμική Δ/μρη 

Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11, Ι 54655 Ηερραλξμίκη, ςηλέτχμξ 2313309151,ταν 2310424346. 

 

 

ii. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
 

Tμήμα Ποξμηθειώμ, Διαυείοιρηπ Υλικξύ και Κοαςικώμ Ουημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ Οικξμξμικξύ 

Α.Δ.Μ.Θ. (Πληοξτξοίεπ): Ελέμη Αβοαμίδξσ, ςηλ: 2313 309151,fax: 2310 424346 email: 

helavra@damt.gov.gr, 

 
 

iii. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΔΤΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 Δλεϋθεοη, άμερη, πλήοηπ ποϊρβαρη ρςα ςεϋυη ςξσ διαγχμιρμξϋ μεςά ςημ με 

ηλεκςοξμικϊ ςοϊπξ, απξρςξλή ςηπ ποξκήοσνηπ ρςημ επίρημη ετημεοίδα ςηπ Δ.Δ παοέυεςαι: 

 

 Ρςξ ΔΡΖΔΖΡ (Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ) και ρςξ Ιεμςοικϊ  

http://www.damt.gov.gr/
mailto:helavra@damt.gov.gr
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 Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ). 

 Ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (Α.Δ.Λ.-Η), ρςη διεϋθσμρη (URL) : 

www.damt.gov.gr ρςημ ιρςξρελίδα :  

http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:wecrossborders

&catid=79:interreg&Itemid=13 

 
 

iv. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
 

Α. Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ (ιρυϋει για ϊλεπ ςιπ 
ξμάδεπ) 

 
 Για ϊλεπ ςιπ ξμάδεπ ςηπ παοξϋραπ 
 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςείςαι μα αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ 

αμςικείμεμξ ςηπ ποξμήθειαπ ςηπ ξμάδαπ για ςημ ξπξία καςαθέςξσμ ποξρτξοά. Ξι ξικξμξμικξί 

τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα είμαι 

εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ 

Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε 

κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει 

ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει 

διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα. 

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ 

Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ.  

 
Β. Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια (ιρυϋει μϊμξ για ςημ Ξμάδα Α) 
 

Όρξμ ατξοά ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ θα 
καςαθέρξσμ ποξρτξοά μϊμξ για ςημ Ξμάδα Α ή για πεοιρρϊςεοεπ ξμάδεπ ρςημ ξπξία θα 
ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η Ξμάδα Α, θα ποέπει μα διαθέςξσμ 

Λέρξ γεμικϊ εςήριξ κϋκλξ εογαριόμ για ςημ ςελεσςαία ςοιεςία (ρσμαοςήρει ςηπ 

ημεοξμημίαπ ρϋρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έμαονηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ και 

ετϊρξμ είμαι διαθέριμεπ ξι πληοξτξοίεπ για ςξμ εμ λϊγχ κϋκλξ εογαριόμ) πξσ θα 

ιρξδσμαμεί ςξσλάυιρςξμ με πξρξρςϊ εκαςϊ ςξιπ εκαςϊ (100%) ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ 

ανίαπ (ποξ Τ.Ο.Α.) ςηπ Ξμάδαπ Α ϊπχπ ασςή αματέοεςαι ρςξμ παοαπάμχ Οίμακα 1. 

 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ επιςοέπεςαι η μεοική 

κάλσφη ςηπ απαίςηρηπ απϊ ςα Λέλη ςηπ, αοκεί ϊμχπ ασςή μα καλϋπςεςαι αθοξιρςικά. 

 
 

v. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα καςαθέρξσμ ςιπ  

ποξρτξοέπ ςξσπ, μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr, ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ., ρςημ 

Δλλημική γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ. 4155/13 

http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:wecrossborders&catid=79:interreg&Itemid=13
http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:wecrossborders&catid=79:interreg&Itemid=13
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(ΤΔΙ/Α/29-5-2013), ρςξ άοθοξ 11 ςηπ Σ.Α. Ο1/2390/2013 (ΤΔΙ/Β/2677/21-10-2013) «ευμικέπ 

λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)», ςξσ Μ.4412/2016 και ςα καθξοιζϊμεμα ρςξ ρσμημμέμξ ςεϋυξπ 

διακήοσνηπ 02/20. 

 

Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα για μια, πεοιρρϊςεοεπ ή και για ϊλεπ ςιπ 

Ξμάδεπ ςηπ  διακήοσνηπ. Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ. 

 

Απϊ ςημ εςάοςη 03/06/2020 και όοα 08.00 π.μ.  μέυοι ςημ Δεσςέοα 06/07/2020 όοα 
15.00μ.μ. 

 

 

vi. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Η απξρτοάγιρη ςωμ ποξρτξοώμ  και η διεναγωγή ςξσ διαγωμιρμξύ θα γίμει ηλεκςοξμικά, 

ςημ Παοαρκεσή 10/07/2020 και ώοα 10.30 π.μ. απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα, 

ρσλλξγικϊ ϊογαμξ (Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 

[ετενήπ : «Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ»]) ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ παοάγοατξ 3.1.1 

ςηπ διακήοσνηπ 02/20, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ 

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

1. ξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 2/20 με ςα παοαοςήμαςά ςξσ I-III ( I: Αμαλσςική πεοιγοατή-ευμικέπ 

Οοξδιαγοατέπ ειδόμ ρϋμβαρηπ, II: Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ρϋμβαρηπ, III: 

Ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ, IV Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ για ςημ Ξμάδα Α 

2. To Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ ρε μξοτή αουείξσ pdf βοίρκεςαι ρςξ 

Οαοάοςημα V και ρε μξοτή αουείξσ xml θα αμαοςηθεί ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

διαγχμιρμξϋ. Ηα αμαοςηθεί έμα ΔΔΔΡ ρε μξοτή pdf και xml για ςημ ξμάδα Α και αμςίρςξιυα 

έμα πξσ θα ατξοά ςιπ ξμάδεπ Β-Δ. 

3. ιπ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, 

ιδίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 
 

vii. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΤΓΩΝ 
 

Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η ποξθερμία για ςημ άρκηρη 

ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι:  

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ 

ξικξμξμικϊ τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή 

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα, αμ υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ, 

(γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ 

βλάπςει ςα ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Διδικά για ςημ άρκηρη 
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ποξρτσγήπ καςά ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ 

δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι 

δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ 

Ξι ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι εμόπιξμ ςηπ Αουήπ ενέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

ποξρτσγόμ, απϊ ςημ ξπξία επίρηπ παοέυξμςαι και ξι ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ 

ΑΠΥΖ ΔΝΔΑΡΖΡ ΟΠΞΔΘΙΑΡΘΙΩΜ ΟΠΞΡΤΣΓΩΜ Κεχτ. Ηηβόμ 196-198,Ιςίοιξ Ιεοάμηπ Άγ. Θχάμμηπ 

Πέμςηπ, ΑΗΖΜΑ 18233 ΔΚΚΑΔΑ ηλέτχμξ: +30 2132141216, Ταν: +30 2132141229 Ζλεκςοξμικϊ 

ςαυσδοξμείξ: aepp@aepp-procurement.gr Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ: http://www.aepp-

procurement.gr 

2. ημ έγκοιρη ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ θέμαςξπ: δηλαδή α) ςξσ ρσμημμέμξσ 

ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 2/2020 πξσ πεοιλαμβάμει πέμςε παοαοςήμαςα (I: Αμαλσςική πεοιγοατή-

ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ ειδόμ ρϋμβαρηπ, II: Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ρϋμβαρηπ, III: 

Ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ, IV: Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ και παοάοςημα V πξσ πεοιλαμβάμει 

δσξ ΔΔΔΡ έμα για ςημ Ξμάδα και έμα για ςιπ Ξμάδεπ Β-Δ). α ΔΔΔΡ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςηπ διακήοσνηπ και θα αμαοςηθξϋμ και ρε μξοτή xml ρςη ρελίδα ςχμ παοακάςχ 

ηλεκςοξμικόμ διαγχμιρμόμ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: α) για ςημ Ξμάδα Α με ρσρςημικϊ α/α 92009, β) για ςημ 

ξμάδα Β με ρσρςημικϊ α/α 92010 γ) για ςημ ξμάδα Γ με ρσρςημικϊ α/α 92011:δ) για ςημ Ξμάδα Δ 

με ρσρςημικϊ α/α 92012 ε) για ςημ Ξμάδα Δ με ρσρςημικϊ α/α 92013 

        Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

 

           ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ  

      

Ρσμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 02/2020 με  

ςα παοαοςήμαςα I-V 

Ιξιμξπξίηρη: 

Ιξιμή ευμική Γοαμμαςεία Οοξγοάμμαςξπ 
Δρχςεοική Διαμξμή: 

Ξμάδα έογξσ “We Cross Borders” (με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ) 

 

  

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
http://www.aepp-procurement.gr/
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ΙΑΑΥΩΠΖΡΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ 

ΔΘΑΙΖΠΣΝΖ 2/20 ΓΘΑ ΡΣΛΒΑΡΖ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ 

 

Λε Αμξικςή Διαδικαρία μέρχ ΔΡΖΔΖΡ (Ζλεκςοξμικϊπ Διαγχμιρμϊπ) 

ΑΜΩ ΩΜ ΞΠΘΩΜ 

Ρσμξλική εκςιμόμεμη ανία: 

εςοακϊριεπ εβδξμήμςα πέμςε υιλιάδεπ ενακϊρια ραοάμςα ένι εσοό και ενήμςα δσξ λεπςά 

υχοίπ Τ.Ο.Α. (475.646,62€) ή πεμςακϊριεπ ξγδϊμςα εμμέα υιλιάδεπ ξκςακϊρια έμα εσοό 

και ξγδϊμςα λεπςά (589.801,80€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 24% 

 

 

Για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ 

Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» καθόπ και ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ παοαδξςέχμ 4.1.1 και 4.1.3 ςηπ 

Οοάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (CCI 2014 TC 16 I5CB 009) πξσ υοημαςξδξςείςαι 

απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ 

 

Α/Α ΗΛΔΚΣΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 92009-92013 
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Ηοάκηπ 

Διαδικςσακή Οϋλη Διεμέογειαπ 

Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ: 
www.promitheus.gov.gr  ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

Οοξωπξλξγιρθείρα ρσμξλική ανία 

ρϋμβαρηπ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ξμάδχμ 

475.646,62€ υχοίπ Τ.Ο.Α. ή 589.801,80€ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 24% 

Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ  
Ρσμξλικά (ποξ Τ.Ο.Α.) υαμηλϊςεοη ςιμή 

για κάθε ξμάδα 

Ζμεοξμημία Απξρςξλήπ ποξπ Δημξρίεσρη 

ρςξ ρσμπλήοχμα ςηπ επίρημηπ ετημεοίδαπ 

ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ: 

Οέμπςη, 28/05/2020 

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ 

και ςηπ διακήοσνηπ ρςη διαδικςσακή πϋλη 

ςξσ ΙΖΛΔΖΡ  

οίςη, 02/06/2020 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΑΜΑΠΖΡΖΡ ΞΣ 

ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΡΖ ΔΘΑΔΘΙΣΑΙΖ ΟΣΚΖ ΞΣ 

ΔΡΖΔΖΡ 

οίςη, 02/06/2020 

Ζμεοξμημία και όοα Έμαονηπ Σπξβξλήπ 

Οοξρτξοόμ: 
εςάοςη,03/06/2020, όοα 08.00 π.μ. 

Ιαςαληκςική Ζμεοξμημία και όοα 

Σπξβξλήπ Οοξρτξοόμ: 
Δεσςέοα, 06/07/2020, όοα 15.00μ.μ. 

Ζμεοξμημία και όοα Απξρτοάγιρηπ 

Οοξρτξοόμ: 
Οαοαρκεσή,10/07/2020, όοα 10.30π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΙΑΘ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

1.1 Ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Δπχμσμία ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-

ΗΠΑΙΖΡ 

αυσδοξμική διεϋθσμρη ΙΑΗΖΓΖΞΣ ΠΩΡΡΘΔΖ 11 

Οϊλη ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 54655 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ 

Ιχδικϊπ ΜUTS EL 522 

ηλέτχμξ 2313 309151 

Ταν 2310 424346 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ  helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Δλέμη Αβοαμίδξσ 

Γεμική Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ  (URL) www.damt.gov.gr 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη και η κϋοια δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή 

γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ και η διξίκηρη, διαυείοιρη και εκμεςάλλεσρη 

ςχμ υεοραίχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, καθόπ και η μέοιμμα ςηπ άοςιαπ λειςξσογίαπ ςξσπ 

Ρςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ ηλεκςοξμική 

ποϊρβαρη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ,  

Ιάθε είδξσπ επικξιμχμία και αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ 

πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

H ηλεκςοξμική επικξιμχμία απαιςεί ςημ υοήρη εογαλείχμ και ρσρκεσόμ πξσ δεμ είμαι γεμικόπ 

διαθέριμα. Ζ απεοιϊοιρςη, πλήοηπ, άμερη και δχοεάμ ποϊρβαρη ρςα εμ λϊγχ εογαλεία και 

ρσρκεσέπ είμαι δσμαςή ρςημ διεϋθσμρη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Ρςξιυεία Διαδικαρίαπ-Υοημαςξδϊςηρη 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςημ αμξικςή διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ μ. 4412/16.  

Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

Ζ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ςχμ ειδόμ ςηπ ρϋμβαρηπ ποξβλέπξμςαι ρςξ πακέςξ εογαρίαπ 

ςέρρεοα (4) Οαοαδξςέξ μξϋμεοξ 4.1.2 ςηπ Οοάνηπ : «Greece and Former Yugoslav Republic of 

Macedonia border Infrastructure Development», (βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ 

Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ), με ςίςλξ «We Cross Borders» (CN1-SO2.1-SC033), άνξμαπ 2 «Protection of 

Environment – Transportation» με βάρη ςημ απϊ 31/03/2018 ρυεςική απϊταρη ςηπ Ιξιμήπ 

Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ με ςημ ξπξία εγκοίθηκε η ποϊςαρη για ςξ έογξ και ςημ απϊ 

mailto:helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/


ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 16 από 218 

 

 

02/04/2018/αο. SC033/18 ρϋμβαρη επιυξοήγηρηπ (subsidy contract) με ςημ αομϊδια 

Διαυειοιρςική αουή. Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη υοημαςξδξςείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη μέρχ ςξσ 

ποξγοάμμαςξπ IPA-CBC (CCI 2014 TC 16 I5CB 009)  και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ μέρχ ςξσ ΟΔΔ, 

εμάοιθμξπ έογξσ 2018ΔΟ40860027 και κχδικϊ MIS 5032932 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

Αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ  είμαι η ποξμήθεια ςχμ ειδόμ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρσμξπςικά ρςξμ 

παοακάςχ πίμακα (Ξμάδεπ Α-Δ). ξ κϊρςξπ αμά ςμήμα (1-7) ςηπ Ξμάδαπ Α είμαι εμδεικςικϊ, η 

ποξρτξοά πξσ θα δξθεί για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ ςηπ Ξμάδαπ Α δεμ θα ποέπει μα νεπεομά ςημ 

ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα ανία ασςήπ, άλλχπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1: ΡΣΜΞΟΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΣΟΞ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΔΘΔΩΜ 

ΟΜΑΔΕ ΤΜΒΑΗ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΥΠ 

ΣΙΜΗ ΨΩΡΙ 

ΧΠΑ 

ΕΞΑΙΡΕΗ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 

ΚΑΣΑΓΩΓΗ (RULE 

OF ORIGIN) 

Ξμάδα Α:  Ρϋρςημα 

παοακξλξϋθηρηπ 

κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ, 

ρϋρςημα καςαγοατήπ 

αμαγμόοιρηπ πιμακίδχμ 

κσκλξτξοίαπ-ελέγυξσ 

ποϊρβαρηπ ξυημάςχμ 

παμςϊπ ςϋπξσ 

(τξοςηγόμ,I.X., 

λεχτξοείχμ, 

δικϋκλχμ,κ.ς.λ. 

ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ 

κχδικόμ τξοςηγόμ, 

(CPV 34996000-5), 

 

Υτθν προμικεια των 

ςυςτθμάτων 

περιλαμβάνεται θ 

εγκατάςταςθ,δοκιμαςτικι 

λειτουργία και ζλεγχοι, 

εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ ςτθν χριςθ, θ 

ζναρξθ λειτουργίασ του 

(roll-out) κακϊσ και θ 

παροχι διετοφσ εγγυθμζνθσ 

λειτουργίασ και ότι ςχετικό 

προβλζπεται ςτο 

Σαράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 

8. Δίκξρι ςέρρεοιπ (24) κάμεοεπ  

παοακξλξϋθηρηπ κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ (CCTV) και 

ποϊγοαμμα διαυείοιρηπ βίμςεξ (vms)  

40.000€ 
NAI 

9. Δίκξρι δσξ (22) κάμεοεπ ασςϊμαςηπ 

αμαγμόοιρηπ πιμακίδχμ κσκλξτξοίαπ (ANPR ) 

(CPV:34923000-3) και ρυεςικϊ λξγιρμικϊ 

44.000€ 
NAI 

10. Δεκαπέμςε (15) κάμεοεπ αμαγμόοιρηπ 

κχδικόμ container (container code) ρε  λχοίδεπ 

διέλεσρηπ τξοςηγόμ (ειρϊδξσ και ενϊδξσ) και 

ρυεςικϊ λξγιρμικϊ 

76.000€ 

NAI 

11. Δεκαςοείπ (13) ρσμξλικά μπάοεπ 

κσκλξτξοίαπ (CPV:34928000-8), δεκαένι (16) 

αιρθηςήοεπ κίμηρηπ με επαγχγικξϋπ βοϊυξσπ, 

δεκαπέμςε (15) πιμακίδεπ TFI (CPV:34992000-7) 

76.000€ 

OXI 

12. Δνξπλιρμϊπ Οληοξτξοικήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

αλλά και ςξσ κέμςοξσ ελέγυξσ (Control room ) πξσ 

πεοιλαμβάμει ένι (6) σπξλξγιρςέπ, έμδεκα (11) 

ρσμξλικά ξθϊμεπ, ςέρρεοιπ (4) servers 

(CPV:30211000) ρσμπεοιλαμβάμεςαι και ξ network 

video recorder, επςά (7) ρσμξλικά ςοξτξδξςικά 

αδιάλειπςηπ παοξυήπ (ups) (CPV:31682530), racks, 

ςέρρεοα (4) switches (CPV: 30236000), 

52.000€ 

NAI 

13. Ιαλχδιόρειπ και λξιπϊπ ενξπλιρμϊπ για ςημ 

ςξπξθέςηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ (CPV:32520000-4) δσξ 

(2) wireless Ethernet links (CPV: 32420000-3) 

ενξπλιρμϊπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ (i/o equipment) 

(CPV: 31710000-6), αμςικεοασμική ποξρςαρία 

(δέκα αμςικεοασμικά οάγαπ πίμακα (CPV: 

31216100-4) 

79.000€ 

OXI 

14. Κξγιρμικϊ ξλξκλήοχρηπ 

ρσρςημάςχμ/εταομξγόμ (CPV:48900000-7) 
20.000€ OXI 

ΡΎΜΞΚΞ ΟΠΞΫΟ. ΑΝΘΑΡ ΞΛΑΔΑΡ Α 387.000  
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Ξμάδα Β Ρςαθεοϊ ρϋρςημα ελέγυξσ 

και επιθεόοηρηπ κάςχ μέοξσπ 

ξυήμαςξπ (CPV:34970000-7) 

Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, η 

δξκιμαρςική λειςξσογία και έλεγυξι, η 

εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ρςημ 

υοήρη, και ϊςι ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ 

Οαοάοςημα I ςηπ παοξϋραπ 

Έμα (1) ρςαθεοϊ ρϋρςημα 

επιθεόοηρηπ ςξσ κάςχ μέοξσπ ςχμ 

ξυημάςχμ 

24.500€ 

OXI 

Ξμάδα Γ Ρϋμδερη ρσρςημάςχμ Ρ.Ρ. 

Δξψοάμηπ-με ςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ  

(CPV:32420000-3,32260000-3) 

Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, 

δξκιμαρςική λειςξσογία και έλεγυξι, 

εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ρςημ 

υοήρη και ϊςι ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ 

Οαοάοςημα I ςηπ παοξϋραπ 

 

Ρϋμδερη στιρςάμεμξσ ρσρςήμαςξπ 

καςαγοατήπ-αμαγμόοιρηπ-ελέγυξσ 

ποϊρβαρηπ ξυημάςχμ Ρ.Ρ. 

ΔξΧοάμηπ με ςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ  
4.000€ 

OXI 

Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα 

(CPV:42923000-2) και αμαβάθμιρη 

στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ 

(CPV:79132000-8) 

Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, η 

παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία καθόπ 

και η επίδεινη λειςξσογίαπ και ϊςι 

ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ Οαοάοςημα I 

ςηπ παοξϋραπ 

3. Οοξμήθεια μιαπ μέαπ 

ασςϊμαςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ 

πιρςξπξιημέμηπ μεςοξλξγίαπ 

δσμαμικϊςηςαπ πεοίπξσ 60 ςϊμχμ 

ρςξ οεϋμα ειρϊδξσ ςηπ υόοαπ 

4. Σπηοερίεπ ελέγυξσ 

διακοίβχρηπ και έκδξρη 

πιρςξπξιηςικξϋ για στιρςάμεμη 

γετσοξπλάρςιγγα ρςημ ένξδξ ςηπ 

υόοαπ 

52.000€ 

OXI 

Ξμάδα Δ Οιμακίδεπ LED μεςαβληςόμ 

μημσμάςχμ (CPV 34924000-0) 

 Οεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, η 

παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία καθόπ 

και η επίδεινη λειςξσογίαπ και ϊςι 

ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ Οαοάοςημα I 

ςηπ παοξϋραπ 

Δσξ πιμακίδεπ LED μεςαβληςόμ 

μημσμάςχμ (VMS)   

8.146,62€ 

OXI 

ΡΣΜ. ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΑΝΘΑ  ΞΚΩΜ ΩΜ ΞΛΑΔΩΜ ΥΩΠΘΡ Τ.Ο.Α.: 475.646,62€ 
 

ΡΣΜ. ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΑΝΘΑ  ΞΚΩΜ ΩΜ ΞΛΑΔΩΜ ΛΔ Τ.Ο.Α.:  

589.801,80€ 

 

 

Ξ Αμάδξυξπ ςηπ Ξμάδαπ Α θα σλξπξιήρει και ςα παοαδξςέα 4.1.1 και 4.1.3 εμό ξ αμάδξυξπ/ξι 

ςχμ ξμάδχμ Β-Δ  θα σλξπξιήρει/ξσμ καςά πεοίπςχρη ςξ παοαδξςέξ 4.1.3. 

Ζ αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ τσρικξϋ αμςικειμέμξσ, ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, ξι πεοιγοατέπ 

ςχμ παοαδξςέχμ 4.1.1 και 4.1.3. καθόπ και ξι ειδικϊςεοξι ϊοξι ςηπ ποξμήθειαπ  για κάθε ξμάδα 

ειδόμ, πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρσμημμέμξ ρςημ παοξϋρα Οαοάοςημα Θ ( Αμαλσςική πεοιγοατή 

ειδόμ ρϋμβαρηπ και ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ). 
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Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για μια ή για πεοιρρϊςεοεπ ή για ϊλεπ ςιπ ξμάδεπ και θα 

πεοιλαμβάμξσμ σπξυοεχςικά ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ ςξσπ. Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η 

υαμηλϊςεοη ςιμή αμά ξμάδα υχοίπ Τ.Ο.Α.  

 

Ζ ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςιπ ςεςοακϊριεπ εβδξμήμςα πέμςε υιλιάδεπ ενακϊρια 

ραοάμςα ένι εσοό και ενήμςα δσξ λεπςά υχοίπ Τ.Ο.Α. (475.646,62€) ή πεμςακϊριεπ ξγδϊμςα 

εμμέα υιλιάδεπ ξκςακϊρια έμα εσοό και ξγδϊμςα λεπςά (589.801,80€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Τ.Ο.Α. 24%  

Δπίρηπ, η αομϊδια επιςοξπή διεναγχγήπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, με αιςιξλξγημέμη ειρήγηρή ςηπ, 

μπξοεί μα ποξςείμει ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ για ξλϊκληοη ή μεγαλϋςεοη  πξρϊςηςα καςά 

πξρξρςϊ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ  ή αμςίρςξιυα δέκα 

ςξιπ εκαςϊ (10%) για μειχμέμη πξρϊςηςα  

Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε ςέρρεοιπ (4) μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ 

 

1.4 Ηερμικϊ πλαίριξ 

Ζ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπεςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςιπ κας΄ 

ενξσριξδϊςηρη ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ: 

 

Έυξμςαπ σπ ϊφιμ 

 

Α) ςιπ διαςάνειπ: 

17. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2019/1828 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 30ηπ Ξκςχβοίξσ 2019, για 

ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ 

ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και έογχμ και για 

διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ  

18. ημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοίξσ 

2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) 

19. ημ με αο. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη 

ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

20. ημ Ι.Σ.Α.1191/14-3-2017 (ΤΔΙ Β’969/22-03-2017) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ, ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ 

ςηπ διαδικαρίαπ παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ 

Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (Α.Δ.Ο.Ο.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ 

παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016. 

21. ξ  Μ. 4497/17 άοθοξ 107 (Α’ 171) «Άρκηρη σπαίθοιχμ  εμπξοικόμ  δοαρςηοιξςήςχμ,  

εκρσγυοξμιρμϊπ  ςηπ  επιμεληςηοιακήπ  μξμξθερίαπ  και  άλλεπ  διαςάνειπ» 

22. ξ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή 

ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

23. ξ Ο.Δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 

ρςξιυεία”  

24. ξ Μ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ 

παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 
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ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ 

ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική 

πεοίξδξ 2007 -2013», 

25. ξ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 

26. ξ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,   

27. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 

ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

28. ξ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,  

29. ξ Μ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και 

ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα 

Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”, 

30. ξ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,  

31. ξ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και 

ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

32. ξ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  

ςα ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ πξσ 

αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ, καθόπ και ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ 

δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά 

παοαπάμχ. 

 

B) ιπ απξτάρειπ-έγγοατα: 

 

29. ημ αο.300488/ΣΔ1244 κετ. Β΄ (ΤΔΙ1099/Β΄/19-04-2016) Ι.Σ.Α ςχμ Σπξσογείχμ Ξικξμξμίαπ, 

Αμάπςσνηπ & ξσοιρμξϋ και Ξικξμξμικόμ με ςημ ξπξία ξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ και ελέγυξσ 

ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρσμεογαρίαπ ςξσ ρςϊυξσ «ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΔΑΤΘΙΖ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ». 

30. Απξτ. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 

«Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ»). 

31. Απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θέμα: «Αμάθερη 

άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ 

και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» ρςξσπ 

ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ -Ηοάκηπ».  

32. Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με αο 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ 

λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) 

ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

33. ξ εσοχπαψκϊ επιυειοηριακϊ ποϊγοαμμα INTERREG IPA (Instrument for Pre-accesion Assistance) Cross-

Border Cooperation Programme “Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020”, 

ϊπχπ ασςϊ σιξθεςήθηκε απϊ ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή και εγκοίθηκε με ςημ (Decision No C(2015)5655 

final of 6-8-2015) απϊταρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ. 

34. ημ 1η ποϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ για ςξ χπ άμχ ποϊγοαμμα (αο.ποχς. 302128/MA5567/07-12-

2015, ΑΔΑ:Ω7ΦΙ4653Ξ7-ΣΥ4). 

35. ημ αοιθμ. 7246/03-02-2016 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 

Ηοάκηπ, με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η σπξβξλή ποϊςαρηπ με ςίςλξ " Development of Border between 
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Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia", ρςξ πλαίριξ ςηπ 1ηπ Οοϊρκληρηπ σπξβξλήπ 

ποξςάρεχμ 

36. ημ απϊ 31/03/2017 ρσμάμςηρη ςηπ Ιξιμήπ Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ (Joint Monitoring Committee) 

και ςη ρυεςική απϊταρη βάρει ςηπ ξπξίαπ εγκοίθηκε η  έμςανη σπϊ ςξμ Άνξμα Οοξςεοαιϊςηςαπ 2 

(Protection of Environment – Transportation) ςξσ έογξσ με ακοχμϋμιξ “We Cross Borders” 

37. ξ απϊ 22/12/2017 Ρσμτχμηςικϊ Ρσμεογαρίαπ (Partnership Agreement) μεςανϋ ςξσ Δπικεταλήπ 

Δςαίοξσ και ςχμ εςαίοχμ ςξσ έογξσ. 

38. ημ με αο.33/02-04-2018 σπξγεγοαμμέμη Ρϋμβαρη Δπιυξοήγηρηπ (Subsidy Contract) μεςανϋ ςηπ 

Διαυειοιρςικήπ Αουήπ (Managing Authority) ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREGIPACBC Δλλάδα – Ο.Γ.Δ.Λ. 

2014-2020 και ςξσ Δπικεταλήπ Δςαίοξσ (Α.Δ.Λ.-Η.) για ςξ  εγκεκοιμέμξ έογξ: Greece and The former 

Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development (Αμάπςσνη Σπξδξμόμ ρςα ρϋμξοα 

Δλλάδαπ και Οοόημ Γιξσγκξρλαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Λακεδξμίαπ) με ςξ ακοχμϋμιξ ¨We Cross 

Borders¨ . 

39. ξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋφξσπ 

711.714,40 €, (604.957,24 85% Υοημαςξδϊςηρη απϊ ςημ Δ.Δ. και 106.757,16 Δθμική Ρσμμεςξυή 15%) ςημ 

καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έογξσ “We cross Borders”, ρε καςηγξοίεπ δαπάμηπ και ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρήπ ςξσ. 

40. Tημ με αο.ποχς.75491/15-11-2017 (ΑΔΑ 7Μ45ΞΠ1Σ-44Υ) Απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ πεοί «Αμάθερηπ σλξπξίηρηπ, ξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ και ξοιρμξϋ 

ξμάδαπ εογαρίαπ ςξσ Έογξσ " Development of Border Infrastructure between Greece and the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia " με ακοχμϋμιξ "We cross Borders", ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREG IPA-

CBC Δλλάδα – Ο.Γ.Δ.Λ. 2014-2020 ϊπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε με ςημ απϊταρη με αο.ποχς. 

ξικ.30521/29-05-2019: (ΑΔΑ: ΩΡΘΝΞΠ1Σ-ΞΞΒ) και ςημ απϊταρη με αο.ποχς. ξικ. 5695/03-02-2020. 

(ΑΔΑ: 6Μ2ΜΞΠ1Σ-Ρ05) 

41. ξ με αο.ποχς. 82156/19-12-2017 αίςημα ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ποξπ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ 

Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ (ΟΑ) για ςημ αμάληφη ςηπ λξγιρςικήπ διαυείοιρηπ ςξσ έογξσ με ςξ ακοχμϋμιξ 

“We Cross Borders” και ςημ απϊταρη 727/26-01-2018  (ΑΔΑ:ΩΩ8ΒΞΠΠΓ-Δ0Λ) ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Ο..Α. δια 

ςηπ ξπξίαπ έγιμε δεκςϊ ςξ εμ λϊγχ αίςημα.  

42. ξ εγυειοίδιξ εταομξγήπ ςξσ έογξσ (Project Implementation Manual, November 2018 version 4) 

43. ημ εγγοατή ςξσ έογξσ με κχδικϊ Ξ.Ο.Ρ. 5032932 ρςξ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμξ ρκέλξπ ςξσ Ο.Δ.Δ. 2018 

με εμάοιθμξ 2018ΔΟ40860027. 

44. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17-01-2020 

(ΑΔΑ: 6ΦΠΗΞΠ1Σ-0ΛΤ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ ςχμ 

ξοίχμ, καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ 

έογξσ “We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ 

παοαςάρεόμ ςξσ. 

45. ημ ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ ιδιχςικξϋ δικαίξσ (ΑΔΑΛ:19SYMV004517566) για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

παοαδξςέξσ 3.1.4  «Implementation study» με αμςικείμεμξ ςημ ρϋμςανη ςευμικήπ έκθερηπ για ςημ 

εταομξγή ςηπ εγκαςάρςαρηπ-ςξπξθέςηρηπ ςχμ σπξδξμόμ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «renovation of 

buildings and rehabilitation of surrounding area», με έμταρη ρςα επιμέοξσπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά 

ςξσπ και ρςξσπ ποξςειμϊμεμξσπ ςοϊπξσπ εγκαςάρςαρηπ ςξσπ, 

46. α ποακςικά ρσμεδοιάρεχμ ςηπ Δπιςοξπήπ παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ρϋμβαρηπ και ςξ 

ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςξσ παοαδξςέξσ 3.1.4 καθόπ και ςημ απϊταρη έγκοιρήπ ςξσ με αο.ποχς. ξικ. 

39540/10-7-2019 (ΑΔΑ: 9ΥΟΔΞΠ1Σ-ΘΔ0) 

47. ξ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ξικ. 40122/12-07-2019 ρυεςικϊ ποχςξγεμέπ αίςημα για ςημ 
έγκοιρη ποαγμαςξπξίηρηπ δαπάμηπ ϋφξσπ πεμςακξρίχμ εμεμήμςα επςά υιλιάδχμ εσοό (597.000€) πξσ 
αμαοςήθηκε ρςξ ΙΖΛΔΖΡ με ΑΔΑΛ 19REQ005266520 και ςξ εγκεκοιμέμξ αίςημα για ςημ διεμέογεια ςξσ 
διαγχμιρμξϋ με αο. ποχς. 41603/19-07-2019, ΑΔΑΛ:19REQ005310486, ΑΔΑ: ΩΩΟΔΞΠ1Σ-ΚΒΖ  

48. ξ σπ.αοιθμ. ποχς.ξικ. 57483/8-10-2019 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. με θέμα: 
«Αίςημα εναίοερηπ ςηπ εταομξγήπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ (rule of origin) ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 
236/2014, για είδη και ρσρςήμαςα ςηπ Ξμάδαπ Α ςξσ ποξπ δημξρίεσρη διαγχμιρμξϋ για ςημ σλξπξίηρη 
ςχμ παοαδξςέχμ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ςξσ έογξσ με ςξ ακοχμϋμιξ «We Cross Borders»  
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49. ξ με αο.ποχς. έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 70256/9-12-2019 με ςξ ξπξίξ διαβιβάρθηκε εκ μέξσ 

ποξπ έλεγυξ απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ διακήοσνηπ με ρσμημμέμα παοαοςήμαςα ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ  

50. ξ με αο.ποχς. 303401/ΣΔ8019/19-12-2019 (αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. 1472/13-01-

2020) έγγοατξ ςηπ Διδικήπ Σπηοερίαπ διαυείοιρηπ (Δ.Σ.Δ.) ςχμ επιυειοηριακόμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ 

ρςϊυξσ «Δσοχπαψκή Δδατική Ρσμεογαρία» με θέμα «Έγκοιρη διακήοσνηπ για ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ςηπ 

Οοάνηπ «We Cross Borders” δια ςξσ ξπξίξσ εγκοίθηκε η παοαπάμχ απϊταρη με ςξ ρσμημμέμξ ςεϋυξπ 

διακήοσνηπ. 

51. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17 -01-2020 

(ΑΔΑ: 9ΔΠ2ΞΠ1Σ-2ΒΛ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ ςχμ 

ξοίχμ, καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ 

έογξσ “We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ 

παοαςάρεόμ ςξσ. 

52. ημ απϊταρη διεμέογειαπ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ άμχ ςχμ ξοίχμ για ςημ ποξμήθεια σπξδξμόμ για 

ςξ παοαδξςέξ 4.1.2 και ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 με αο.ποχς.ξικ.3031/21-01-2020 (ΑΔΑ: 

Ω72ΚΞΠ1Σ-Ν7Η) 

53. ημ απϊταρη ποξκήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. 1472/24-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝΦΞΠ1Σ-ΤΘΩ) με 

ρσμημμέμξ ςξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/20 (ΑΔΑΛ:20PROC006213260) 

54. ημ απϊταρη μαςαίχρηπ ςξσ παοαπάμχ διαγχμιρμξϋ λϊγχ μη σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και 

εμτιλξυόοηρηπ ρτάλμαςξπ ρυεςικά με ςξσπ ςοϊπξσπ απϊδεινηπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ με αο.ποχς. 

18133/14-04-2020(ΑΔΑ:6ΕΠΥΞΠ1Σ-3ΝΦ) 

55. ξ με αο.ποχς. 22190/14-05-2020 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ για ςημ διαβίβαρη ποξπ έλεγυξ 

ςχμ εγγοάτχμ ςξσ σπϊ επαμαποξκήοσνη διαγχμιρμξϋ (απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ διακήοσνηπ 

(2/20) με ϊλα ςα ρσμημμέμα παοαοςήμαςα) ρςημ αομϊδια Σπηοερία Διαυείοιρηπ και ςξ με αο.ποχς. 

Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 24063/25-05-2020 (ΣΔ301104/ΣΔ2487/19-05-2020) έγγοατξ ςηπ παοαπάμχ 

Σπηοερίαπ με διαςϋπχρη θεςικήπ γμόμηπ.  

56. Ζ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 24341/26-05-2020 (ΑΔΑ: 95ΙΞΠ1Σ-Λ08), απϊταρη διεμέογειαπ 

ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ 

 

Γ) ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ λξιπέπ 

διαςάνειπ πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ 

παοξϋραπ,  καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, 

κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και 

εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ 

 

1.5 Οοξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοόμ και διεμέογεια διαγχμιρμξϋ 

 Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η Δεσςέοα 06/07/2020 όοα 
15.00μ.μ. 

 Ζ διαδικαρία θα διεμεογηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ 
Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.Δ.Ζ.Ρ.), η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ 
Διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr , ςημ Παοαρκεσή 10/7/2020 και όοα 
10.30π.μ.  

1.6 Δημξριϊςηςα 
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Α. Δημξρίεσρη ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

Οοξκήοσνη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απερςάλη με ηλεκςοξμικά μέρα για δημξρίεσρη ςημ Οέμπςη 

28/05/2020 ρςημ Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 

 

Β. Δημξρίεσρη ρε εθμικϊ επίπεδξ  

Ζ ποξκήοσνη και ςξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκαμ ρςξ Ιεμςοικϊ 

Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

ξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκε ακϊμη και ρςη διαδικςσακή πϋλη 

ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.:  http://www.promitheus.gov.gr,. Ρςξ πλαίριξ ςηπ Διακήοσνηπ θα διεναυθξϋμ 

πέμςε ηλεκςοξμικξί διαγχμιρμξί ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ :α) για ςημ Ξμάδα Α με ρσρςημικϊ α/α 

92009, β) για ςημ ξμάδα Β με ρσρςημικϊ α/α 92010,γ) για ςημ ξμάδα Γ με ρσρςημικϊ α/α 

92011:δ) για ςημ Ξμάδα Δ με ρσρςημικϊ α/α 92012 ε) για ςημ Ξμάδα Δ με ρσρςημικϊ α/α 92013 

Ζ ποξκήοσνη (πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ) ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη 16 ςηπ 

παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 3862/2010, αμαοςήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ ιρςϊςξπξ 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ)  

Ζ Διακήοσνη θα καςαυχοηθεί ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ ιρςϊςξπξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ρςη 

διεϋθσμρη (URL) : www.damt.gov.gr ρςημ ιρςξρελίδα :  

http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:wecrossborders

&catid=79:interreg&Itemid=13 

1.7 Αουέπ εταομξζϊμεμεπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 

α) ςηοξϋμ και θα ενακξλξσθήρξσμ μα ςηοξϋμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ 

επιλεγξϋμ, ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, 

κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, 

ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και 

εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 

4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ 

επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και 

σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

β) δεμ θα εμεογήρξσμ αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ΄ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ 

αμάθερηπ, αλλά και καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ 

γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:wecrossborders&catid=79:interreg&Itemid=13
http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:wecrossborders&catid=79:interreg&Itemid=13
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2. ΓΔΜΘΙΞΘ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

2.1 Γεμικέπ Οληοξτξοίεπ 

2.1.1  Έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. Ζ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

2. ξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 2/20 με ςα παοαοςήμαςά ςξσ I-IV (I: Αμαλσςική πεοιγοατή ευμικέπ 

Οοξδιαγοατέπ ειδόμ ρϋμβαρηπ, II: Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ρϋμβαρηπ, 

III:Ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ, IV: Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ για ςημ Ξμάδα Α 

3. To Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) (έμα πξσ θα ατξοά ςημ ξμάδα Α και έμα πξσ 

θα ατξοά ςιπ ξμάδεπ Β-Δ)  ςα ξπξία  ρε μξοτή αουείχμ xml θα αμαοςηθεί ρςξμ ιρςϊςξπξ 

ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ και πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ Οαοάοςημα V ςηπ παοξϋραπ. 

4. Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, 

ιδίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 

4.1.2 Δπικξιμχμία - Οοϊρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

i. Όλεπ ξι επικξιμχμίεπ ρε ρυέρη με ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, καθόπ και ϊλεπ ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ, ιδίχπ η ηλεκςοξμική σπξβξλή, 

εκςελξϋμςαι με ςη υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr. 

 

ii. Ρϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 21 μ. 4412/2016, «ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μπξοξϋμ μα 

επιβάλλξσμ απαιςήρειπ ρςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, με ρκξπϊ ςημ ποξρςαρία ςξσ 

εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα ςχμ πληοξτξοιόμ».  Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, ρκαοίτημα ςξσ Ρ.Ρ. 

Δσζόμχμ με ρημειχμέμεπ ςιπ εμδεικςικέπ θέρειπ ςχμ ρσρςημάςχμ , χπ πληοξτξοιακϊ 

ρςξιυείξ για ςημ ποξεςξιμαρία ποξρτξοόμ,  θα απξρςέλλεςαι με ηλεκςοξμικϊ 

ςαυσδοξμείξ. Ζ απξρςξλή ασςή θα ποαγμαςξπξιείςαι ατξϋ σπξυοεχςικά  έυει ποξηγηθεί 

η σπξβξλή αιςήμαςξπ, ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ «Δπικξιμχμία» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςξ 

ξπξίξ θα ρσμξδεϋεςαι α) απϊ σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξμ μϊμιμξ 

εκποϊρχπξ ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα καθόπ και β) απϊ ςα εμ ιρυϋει 

έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ εκποξρόπηρηπ (καςαρςαςικϊ και πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ 

εκποξρόπηρηπ ή ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ). 

 

Η σπεύθσμη δήλχρη η σπξβξλή ςηπ ξπξίαπ ποξβλέπεςαι με ρκξπϊ ςημ ποξρςαρία ςξσ 

εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα ςχμ πληοξτξοιόμ ςξσ χπ άμχ εδατίξσ ii , θα αματέοει ςα 

ενήπ: 
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« α. Δμεογόμςαπ βάρει ……..…… (αματέοξμςαι ςα έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ εκποξρόπηρηπ: 

καςαρςαςικϊ και πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ή ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά 

έγγοατα μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ), χπ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ς……….. ……………… (πλήοηπ ςίςλξπ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα) ...…………., πξσ επιθσμεί μα λάβει μέοξπ ρςξμ αμξικςϊ ηλεκςοξμικϊ 

διαγχμιρμϊ ρυεςική Διακήοσνη 2/2020 πξσ ατξοά ρςημ ποξμήθεια ρσρςημάςχμ-ενξπλιρμξϋ για 

ςημ «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ», επιθσμό μα μξσ 

απξρςαλλεί, απϊ ςημ Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η./ μήμα Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και 

Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ ρκαοίτημα ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ, ϊπξσ 

απξςσπόμξμςαι ςα εμδεικςικά ρημεία πξσ θα εγκαςαρςαθξϋμ ςα ρσρςήμαςα πξσ πεοιλαμβάμξμςαι 

ρςημ χπ άμχ διακήοσνη (Ξμάδα υυ) ςα ξπξία απξςελξϋμ πληοξτξοίεπ εμπιρςεσςικέπ πξσ 

απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ σπ’ αοιθ. 2/2020 Διακήοσνηπ και θα υοηριμξπξιηθξϋμ 

απξκλειρςικά και μϊμξ για ςημ ρϋμςανη ποξρτξοάπ απϊ ςημ ποξαματεοϊμεμη εςαιοεία ρςξμ εμ 

λϊγχ διαγχμιρμϊ. Δπίρηπ αμαλαμβάμχ ςημ σπξυοέχρη, γμχοίζξμςαπ ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μϊμξσ, με 

ςη δήλχρή μξσ ασςή, μα ςηοήρχ απϊλσςη ευεμϋθεια χπ ποξπ ςημ υοήρη ςχμ εμπιρςεσςικόμ 

πληοξτξοιόμ πξσ θα μξσ γμχρςξπξιηθξϋμ μα διαρταλίζχ ςημ ςήοηρη ςχμ απαιςήρεχμ ασςώμ 

από ςξ ποξρχπικό μξσ, ςξσπ ςσυόμ σπεογξλάβξσπ μξσ καθώπ και από κάθε άλλξ ςοίςξ ποόρχπξ 

πξσ ςσυόμ υοηριμξπξιηθεί καςά ςημ αμάθερη ή εκςέλερη ςηπ ρύμβαρηπ και μα μημ επιςοέφχ μα 

λάβει γμόρη ασςόμ μη ενξσριξδξςημέμξ άςξμξ. 

 

4.1.3 Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ 

 

α ρυεςικά αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά, ςξ αογϊςεοξ δέκα (10) 

ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και απαμςόμςαι αμςίρςξιυα, ρςξ 

πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ, ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςημ 

πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr. Αιςήμαςα παοξυήπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ – διεσκοιμίρεχμ 

σπξβάλλξμςαι απϊ εγγεγοαμμέμξσπ  ρςξ ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, δηλαδή απϊ εκείμξσπ 

πξσ διαθέςξσμ ρυεςικά διαπιρςεσςήοια πξσ ςξσπ έυξσμ υξοηγηθεί (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ 

ποϊρβαρηπ) και απαοαίςηςα ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με ςξ κείμεμξ ςχμ εοχςημάςχμ είμαι 

ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ. Αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμήρεχμ πξσ σπξβάλλξμςαι είςε με άλλξ 

ςοϊπξ είςε ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ πξσ ςα ρσμξδεϋει δεμ είμαι ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ, δεμ 

ενεςάζξμςαι.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ, ξϋςχπ 

όρςε ϊλξι ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ 

αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

α) ϊςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοέα έγκαιοα, δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ ένι (6) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμία πξσ 

ξοίζεςαι για ςημ παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ,  

β) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 

Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ ή ςχμ 

αλλαγόμ. 

Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ 

ποξεςξιμαρία καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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4.1.4 Γλόρρα 

 

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. 

συϊμ ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία καθόπ και ςα απξδεικςικά έγγοατα 

ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ 

ελλημική γλόρρα. Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη 

ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α΄188). Διδικά για ςα 

απξδεικςικά έγγοατα, ςα αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ 

ελλημική γλόρρα επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ εθμικήπ 

μξμξθερίαπ είςε απϊ ποϊρχπξ καςά μϊμξ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ 

έγγοατξ..  

Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα -εςαιοικά ή μη- με ειδικϊ ςευμικϊ 

πεοιευόμεμξ μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι και ρςημ αγγλική, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 

μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. 

Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, 

θα γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. 

 

4.1.5 Δγγσήρειπ 

 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.2 και 4.1 εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα πξσ 

λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ ή ρςα 

κοάςη-μέοη ςηπ ΡΔΡ και έυξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. 

Λπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ Δ..Α.Α. - .Λ.Δ.Δ.Δ. ή μα παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ ςξσ 

αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ 

πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεί παοακαςαθήκη με γοαμμάςιξ παοακαςάθερηπ υοεξγοάτχμ ρςξ αμείξ 

Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, ςα ςξκξμεοίδια ή μεοίρμαςα πξσ λήγξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

εγγϋηρηπ επιρςοέτξμςαι μεςά ςη λήνη ςξσπ ρςξμ σπέο ξσ η εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοέα. 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ εκδίδξμςαι κας’ επιλξγή ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ απϊ έμαμ ή 

πεοιρρϊςεοξσπ εκδϊςεπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ. 

Ξι εγγσήρειπ ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ κας’ ελάυιρςξμ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία: α) ςημ ημεοξμημία 

έκδξρηπ, β) ςξμ εκδϊςη, γ) ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι, δ) ςξμ αοιθμϊ 

ςηπ εγγϋηρηπ, ε) ςξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη, ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη 

διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη 

έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα ςα παοαπάμχ για κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η 

εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 

διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ 

καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ, η) ςα ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ 

διακήοσνηπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, θ) ςημ ημεοξμημία λήνηπ ή 

ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα 

καςαβάλει ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή έγγοατη 
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ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι και ια) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ 

εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ποξκειμέμξσ μα 

διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

Σπξδείγμαςα ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ, καλήπ εκςέλερηπ, ποξκαςαβξλήπ, καλήπ 

λειςξσογίαπ) πξσ καςά πεοίπςχρη θα απαιςηθξϋμ ρςξ πλαίριξ ςηπ Διακήοσνηπ βοίρκξμςαι για ςη 

διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ϊυι δερμεσςικά, ρςξ ρσμημμέμξ Οαοάοςημα II. 

 

4.2 Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ - Ιαμϊμαπ καςαγχγήπ-Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1   

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ- 

1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ τσρικά ή 

μξμικά ποϊρχπα και, ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι 

εγκαςερςημέμα ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

β) κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.), 

γ) ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη 

δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ 

ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ Ρσμτχμίαπ, καθόπ και  

δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ 

ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 

2. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ, 

δεμ απαιςείςαι μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα απαιςήρει απϊ ςιπ εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μα 

πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή ετϊρξμ ςξσπ αμαςεθεί η ρϋμβαρη. 

3. Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα ςα μέλη ςηπ 

εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. Ρε πεοίπςχρη 

αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη, η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί μέυοι πλήοξσπ εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ. 

Ιαμϊμαπ καςαγχγήπ 

ξ ἐογξ υοημαςξδξςείςαι απὀ ςξ Ληυαμιρμϊ Οοξεμςανιακήπ Βξήθειαπ ΘΘ (MBA ΘΘ)  

 

Ρϋμτχμα με ςξμ «ΙΑΜΞΜΘΡΛΞ (EΔ) αοιθ. 236/2014 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Λαοςίξσ 2014 για ςξμ καθξοιρμϊ κξιμόμ καμϊμχμ και διαδικαριόμ για ςημ 

εταομξγή ςχμ μηυαμιρμόμ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ ενχςεοικήπ δοάρηπ ςηπ Έμχρηπ», άοθοξ 8 

παοάγοατξπ 4: 

Ξι ποξμήθειεπ και ςα αγαθά πξσ ποξκηοϋρρξμςαι δια ςηπ παοξϋραπ ποέπει μα ποξέουξμςαι από 

μία από ςιπ ακόλξσθεπ υόοεπ: 
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(α) κοάςη μέλη ςηπ ΔΔ 

 

(β) Δικαιξϋυξι πξσ απαοιθμξϋμςαι ρςξ παοάοςημα Η ςξσ ΛΟΒ «ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) αοιθ. 232/2014 

ΞΣ ΔΣΠΩΟΑΧΙΞΣ ΙΞΘΜΞΒΞΣΚΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΡΣΛΒΞΣΚΘΞΣ ςηπ 11ηπ Λαοςίξσ 2014 για ςη θέρπιρη 

Ληυαμιρμξϋ Οοξεμςανιακήπ Βξήθειαπ (ΛΟΒ ΘΘ) δηλαδή: «Αλβαμία, Βξρμία-Δοζεγξβίμη, Θρλαμδία, 

Ιξρρστξπέδιξ, Λασοξβξϋμιξ, Ρεοβία, ξσοκία, Οοόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ 

Λακεδξμίαπ» 

 

(γ) Δσοχπαψκὀ Ξικξμξμικὀ Υόοξ 

 

Για ςημ εναίοερη απϊ ςξμ παοαπάμχ καμϊμα (rule of origin) ρσγκεκοιμέμχμ ειδόμ-ρσρςημάςχμ 

ςηπ Ξμάδαπ Α ςξσ Οίμακα 1 ςηπ παοξϋραπ σπξβλήθηκε ρυεςικϊ αίςημα με ςξ σπ.αοιθμ. ποχς.ξικ. 

57483/8-10-2019 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. ςξ ξπξίξ εγκοίθηκε δια ςξσ με 

αο.ποχς. 303141/ΣΔ7465 εγγοάτξσ ςηπ Διδικήπ Σπηοερίαπ διαυείοιρηπ ςχμ επιυειοηριακόμ 

ποξγοαμμάςχμ ςξσ ρςϊυξσ «Δσοχπαψκή Δδατική Ρσμεογαρία»με θέμα «Δημξρίεσρη διαγχμιρμξϋ 

για ςα είδη και ρσρςήμαςα ςηπ Ξμάδαπ Α για ςημ σλξπξίηρη ςχμ παοαδξςέχμ ςξσ έογξσ “We 

Cross Borders”. 

 

Δπξμέμχπ, καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ, για ςα ςμήμαςα 4,6,7 ςηπ ΞΛΑΔΑΡ Α και ϊλα 

ςα είδη ςχμ Ξμάδχμ Β,Γ,Δ,Δ ξ/ξι σπξφήτιξπ/ξι ποέπει ρςημ ςευμική ποξρτξοά ςξσπ μα 

δηλόρξσμ σπεσθϋμχπ ςα αματεοϊμεμα ρςημ ρυεςική παοάγοατξ 2.4.3.2 ςηπ παοξϋραπ.α 

απαιςξϋμεμα έγγοατα και πιρςξπξιηςικά θα ποξρκξμιρθξϋμ καςά ςημ τάρη ςηπ σπξβξλήπ 

ρςημ Αμαθέςξσρα αουή ςχμ παοαρςαςικόμ ποξπ πληοχμή. 

 

4.2.2 Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

 

2.2.2.1. Για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

καςαςίθεςαι απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ (ποξρτέοξμςεπ), εγγσηςική επιρςξλή 

ρσμμεςξυήπ, πξσ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 1% ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ κάθε ξμάδαπ 

για ςημ ξπξία δίδεςαι ποξρτξοά (μη ρσμσπξλξγιζϊμεμχμ ςχμ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ και 

παοάςαρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ), ρε πεοίπςχρη ποξρτξοάπ για πεοιρρϊςεοεπ ξμάδεπ είςε θα εκδξθξϋμ 

ξι αμςίρςξιυεπ εγγσηςικέπ είςε δϋμαςαι μα εκδξθεί μια εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ πξρξϋ πξσ 

θα ιρξδσμαμεί με ςξ άθοξιρμα ςχμ ανιόμ εγγσηςικήπ (βλ. παοακάςχ Οίμακα 2) ςχμ επιμέοξσπ 

ποξρτεοϊμεμχμ ξμάδχμ. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 2: ΑΝΘΔΡ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΜΑ ΞΛΑΔΑ 

 

ΞΛΑΔΔΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΑΝΘΑ 

ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

ΑΝΘΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ 

1% 

 

Ξμάδα Α:   

Ρϋρςημα παοακξλξϋθηρηπ 

 

 

 

 

οειπ υιλιάδεπ 

ξκςακϊρια εβδξμήμςα 

εσοό 
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κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ 

καςαγοατήπ- αμαγμόοιρηπ-

ελέγυξσ ποϊρβαρηπ ξυημάςχμ 

παμςϊπ ςϋπξσ ( τξοςηγόμ, I.X., 

λεχτξοείχμ, δικϋκλχμ κ.ς.λ. 

(CPV 34996000-5), ρϋρςημα 

αμαγμόοιρηπ κχδικόμ 

τξοςηγόμ  

 

 

οιακϊριεπ ξγδϊμςα ςέρρεοιπ 

υιλιάδεπ διακϊρια εσοό  

 

387.000€ 

 

 

3.870€ 

Ξμάδα Β  

Ρςαθεοϊ ρϋρςημα ελέγυξσ και 

επιθεόοηρηπ κάςχ μέοξσπ 

ξυήμαςξπ (CPV:34970000-7) 

 

Δίκξρι ςέρρεοιπ υιλιάδεπ 

πεμςακϊρια εσοό 

24.500,00€ 

Διακϊρια ραοάμςα 

πέμςε εσοό 

245€ 

Ξμάδα Γ  

Ρϋμδερη ρσρςημάςχμ Ρ.Ρ. 

Δξψοάμηπ- Ρ.Ρ. Δσζόμχμ  

(CPV:32420000-3, 32260000-3) 

 

έρρεοιπ υιλιάδεπ εσοό 

4000€ 

Ραοάμςα εσοό 

40€ 

Ξμάδα Δ  

Μέα γετσοξπλάρςιγγα 

(CPV:42923000-2) και 

αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ 

γετσοξπλάρςιγγαπ 

(CPV:79132000-8) 

Οεμήμςα δσξ υιλιάδεπ εσοό 

(52000€) 

Οεμςακϊρια είκξρι 

εσοό 

520,00€ 

Ξμάδα Δ 

Οιμακίδεπ LED μεςαβληςόμ 

μημσμάςχμ (CPV 34924000-0) 

Ξκςό υιλιάδεπ εσοό 

(8146,62€) 

Ξγδϊμςα εσοό και 

ραοάμςα ένι λεπςά 

81,47€ 

 475.646,62€  

 

ΡΣΜΞΚΘΙΖ ΑΝΘΑ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ 

 

4.756,47€ 

 

Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πεοιλαμβάμει και ςξμ ϊοξ 

ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ 

έμχρη. 

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για ςοιάμςα (30) ημέοεπ μεςά ςη λήνη ςξσ 

υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ, άλλχπ η ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, ποιμ ςη λήνη ςηπ ποξρτξοάπ, μα ζηςά απϊ ςξμ 

ποξρτέοξμςα μα παοαςείμει, ποιμ ςη λήνη ςξσπ, ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ 

εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ. 

2.2.2.2.Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξμ αμάδξυξ με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ 

καλήπ εκςέλερηπ.  
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Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτέοξμςεπ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ καςαπίπςει, αμ ξ ποξρτέοχμ απξρϋοει ςημ ποξρτξοά ςξσ καςά 

ςη διάοκεια ιρυϋξπ ασςήπ, παοέυει φεσδή ρςξιυεία ή πληοξτξοίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα άοθοα 

2.2.3 έχπ 2.2.6, δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ παοξϋρα δικαιξλξγηςικά ή 

δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρςξ Οαοάοςημα II ςηπ Διακήοσνηπ πεοιλαμβάμεςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, 

και ϊυι δερμεσςικά, σπϊδειγμα για ςημ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ. 

 

2.2.3 Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

 

Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ) 

ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για 

μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ) ή ρε έμα απϊ ςα μέλη ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για έμχρη 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ) έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

2.2.3.1.  Όςαμ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ 

ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ:  

α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 

2008/841/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Ξκςχβοίξσ 2008, για ςημ καςαπξλέμηρη ςξσ 

ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ (ΔΔ L 300 ςηπ 11.11.2008 ρ.42),  

β) δχοξδξκία, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ρϋμβαρηπ πεοί ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ διατθξοάπ 

ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ Έμχρηπ 

(ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 

2003/568/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 22απ Θξσλίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ 

ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα (ΔΔ L 192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι ρςημ κείμεμη 

μξμξθερία ή ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα,  

γ) απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (ΔΔ C 316 ςηπ 27.11.1995, ρ. 48), η 

ξπξία κσοόθηκε με ςξ μ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ 

ξοίζξμςαι, αμςιρςξίυχπ, ρςα άοθοα 1 και 3 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ 

ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ΔΔ L 164 ςηπ 22.6.2002, ρ. 3) ή 

ηθική ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4 

ασςήπ,  

ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, 

ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και 

ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Ξκςχβοίξσ 2005, ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ 

υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και 

ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ΔΔ L 309 ςηπ 25.11.2005, ρ. 15), η ξπξία εμρχμαςόθηκε 

ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 3692/2008 (Α΄ 166), 
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ρς) παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, 

για ςημ ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ 

θσμάςχμ ςηπ, καθόπ και για ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ (ΔΔ L 101 ςηπ 15.4.2011, ρ. 1), η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ 

μ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι, επίρηπ, ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε 

αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ 

ξογάμξσ ςξσ ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ.  

Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και 

Δ.Δ.) και ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ(IKE), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ  

ατξοά ρςξσπ διαυειοιρςέπ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά 

ρςξμ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ 

εδατίχμ ατξοά ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (ρς) η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με 

αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε πέμςε (5) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ καςαδίκηπ με 

αμεςάκληςη απϊταρη.  

2.2.3.2. Ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ : 

α) ϊςαμ ξ ποξρτέοχμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή 

ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και ασςϊ έυει διαπιρςχθεί απϊ δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη 

με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ, ρϋμτχμα με διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ  

ή ςημ εθμική μξμξθερία ή/και   

β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ποξρτέοχμ έυει 

αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ. 

Αμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξι 

σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια 

ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη. 

Δεμ απξκλείεςαι ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ 

είςε καςαβάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ είςε 

σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ. και 

γ) η Αμαθέςξσρα Αουή  γμχοίζει ή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι έυξσμ επιβληθεί 

ρε βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ (2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ: αα) ςοειπ (3) ποάνειπ επιβξλήπ 

ποξρςίμξσ απϊ ςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα ςξσ Ρόμαςξπ Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για 

παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι, ρϋμτχμα με ςημ σπξσογική 
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απϊταρη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, χπ «σφηλήπ» ή «πξλϋ σφηλήπ» 

ρξβαοϊςηςαπ, ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ ςοειπ (3) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ, ή ββ) 

δϋξ (2) ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ απϊ ςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα ςξσ Ρόμαςξπ 

Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ ατξοξϋμ ςημ αδήλχςη 

εογαρία, ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ δϋξ (2) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ. Ξι σπϊ αα΄ και 

ββ΄ κσοόρειπ ποέπει μα έυξσμ απξκςήρει ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ.  

Ξ λϊγξπ απξκλειρμξϋ δεμ εταομϊζεςαι ϊςαμ η εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ ΤΟΑ, είμαι 

ίρη ή καςόςεοη απϊ ςξ πξρϊ ςχμ είκξρι υιλιάδχμ (20.000) εσοό, επξμέμχπ δεμ έυει εταομξγή 

ρςιπ ρσμβάρειπ με ποξωπξλξγιρθείρα ανία ίρη ή μικοϊςεοη ςχμ είκξρι υιλιάδχμ εσοό (20000€) 

ποξ Τ.Ο.Α. , δηλαδή ιρυϋει ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ μϊμξ για ςημ ξμάδα Γ ή/και Δ).) 

2.2.3.3. Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ:  

(α) εάμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 

4412/2016,  

(β) εάμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή 

ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυει σπαυθεί ρε 

διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή 

εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, 

ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ απξκλείει έμαμ 

ξικξμξμικϊ τξοέα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι απξδεικμϋει ϊςι ξ εμ λϊγχ τξοέαπ είμαι ρε θέρη μα 

εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη 

ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ,  

(γ) σπάουξσμ επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ 

αμςαγχμιρμξϋ,  

δ) εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ μ. 

4412/2016 δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  

(ε) εάμ μία καςάρςαρη ρςοέβλχρηπ ςξσ αμςαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ποϊςεοη ρσμμεςξυή ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 48 ςξσ μ. 4412/2016, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ 

παοεμβαςικά, μέρα,  

(ρς) εάμ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ εκςέλερη ξσριόδξσπ 

απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με 

αμαθέςξμςα τξοέα ή ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα ςημ 

ποϊχοη καςαγγελία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ,  

(ζ) εάμ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ πλήοχρη ςχμ 

κοιςηοίχμ επιλξγήπ, έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ ή δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει 

ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγή ςξσ άοθοξσ 2.2.9.2 ςηπ παοξϋραπ,  

(η) εάμ επιυείοηρε μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ 

αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει εν αμελείαπ 
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παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ 

ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη,  

(θ) εάμ έυει διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ 

ακεοαιϊςηςά ςξσ, για ςξ ξπξίξ ςξσ επιβλήθηκε πξιμή πξσ ςξσ ρςεοεί ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε 

διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ δημξρίχμ έογχμ και καςαλαμβάμει ςη ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία.  

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (η)  η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με 

αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε ςοία (3) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςξσ ρυεςικξϋ 

γεγξμϊςξπ.  

2.2.3.4. Ξ ποξρτέοχμ απξκλείεςαι ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοίρκεςαι, λϊγχ ποάνεχμ 

ή παοαλείφεόμ ςξσ, είςε ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ  

2.2.3.5. Οοξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπξοεί μα ποξρκξμίζει ρςξιυεία 

ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ϊςι ςα μέςοα πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα απξδείνξσμ ςημ ανιξπιρςία 

ςξσ, παοϊςι ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ (ασςoκάθαορη). Δάμ ςα ρςξιυεία κοιθξϋμ 

επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

α μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ανιξλξγξϋμςαι ρε ρσμάοςηρη με ςη 

ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαίςεοεπ πεοιρςάρειπ ςξσ πξιμικξϋ αδικήμαςξπ ή ςξσ παοαπςόμαςξπ. Αμ ςα 

μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ 

ασςήπ. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, με 

ςελερίδικη απϊταρη, ρε εθμικϊ επίπεδξ, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή 

αμάθερηπ παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεί μα κάμει υοήρη ςηπ αμχςέοχ δσμαςϊςηςαπ καςά ςημ πεοίξδξ 

ςξσ απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη. 

2.2.3.6. Ζ απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά 

ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ εκδίδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ άοθοξσ 

73 ςξσ μ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ρςξμ ξπξίξ έυει επιβληθεί, με ςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ 

άοθοξσ 74 ςξσ μ. 4412/2016, η πξιμή ςξσ απξκλειρμξϋ απξκλείεςαι ασςξδίκαια και απϊ ςημ 

παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ απξςελεί Έμχρη/Ιξιμξποανία ξι παοαπάμχ λϊγξι 

απξκλειρμξϋ ιρυϋξσμ για καθέμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ κξιμή ποξρτξοά. Δάμ ρσμςοέυει 

λϊγξπ απξκλειρμξϋ για έμαμ μϊμξ ρσμμεςέυξμςα ρε κξιμή ποξρτξοά, η σπξβληθείρα κξιμή 

ποξρτξοά απξκλείεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

 

 

Ιοιςήοια Δπιλξγήπ 

2.2.4 Ιαςαλληλϊληςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

Για όλεπ ςιπ ξμάδεπ ςηπ παοξύραπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςείςαι μα αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ 

αμςικείμεμξ ςηπ ποξμήθειαπ ςηπ ξμάδαπ για ςημ ξπξία σπξβάλλεςαι η ποξρτξοά.  Ξι ξικξμξμικξί 

τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα είμαι 
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εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ 

Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε 

κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει 

ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει 

διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα. 

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ 

Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

2.2.5 Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια (ιρυϋει μϊμξ για ςημ Ξμάδα Α) 

Όρξμ ατξοά ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ θα 

καςαθέρξσμ ποξρτξοά μϊμξ για ςημ Ξμάδα Α ή για πεοιρρϊςεοεπ ξμάδεπ ρςημ ξπξία θα 

ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η Ξμάδα Α, θα ποέπει μα διαθέςξσμ 

Λέρξ γεμικϊ εςήριξ κϋκλξ εογαριόμ για ςημ ςελεσςαία ςοιεςία (ρσμαοςήρει ςηπ 
ημεοξμημίαπ ρϋρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έμαονηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ και 
ετϊρξμ είμαι διαθέριμεπ ξι πληοξτξοίεπ για ςξμ εμ λϊγχ κϋκλξ εογαριόμ) πξσ θα 
ιρξδσμαμεί ςξσλάυιρςξμ με πξρξρςϊ εκαςϊ ςξιπ εκαςϊ (100%) ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ 
ανίαπ (ποξ Τ.Ο.Α.) ςηπ Ξμάδαπ Α ϊπχπ ασςή αματέοεςαι ρςξμ παοαπάμχ Οίμακα 1. 
 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ επιςοέπεςαι η μεοική 

κάλσφη ςηπ απαίςηρηπ απϊ ςα Λέλη ςηπ, αοκεί ϊμχπ ασςή μα καλϋπςεςαι αθοξιρςικά. 

2.2.6  Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ, ϊρξμ ατξοά ςξ κοιςήοιξ ςηπ ξικξμξμικήπ και 

υοημαςξξικξμξμικήπ επάοκειαπ (ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5), μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ 

τξοέχμ, αρυέςχπ ςηπ μξμικήπ τϋρηπ ςχμ δερμόμ ςξσπ με ασςξϋπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, 

απξδεικμϋξσμ ϊςι θα έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ 

ρυεςικήπ δέρμεσρηπ ςχμ τξοέχμ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ ρςηοίζξμςαι.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή ελέγυει, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 79, 80 και 81, αμ ξι τξοείπ ρςιπ ικαμϊςηςεπ 

ςχμ ξπξίχμ ποξςίθεςαι μα ρςηοιυθεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια 

επιλξγήπ και εάμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 73 και 74 ςξσ 

Μ.4412/16. Ζ αμαθέςξσρα αουή απαιςεί απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα μα αμςικαςαρςήρει έμαμ 

τξοέα πξσ δεμ πληοξί ρυεςικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ή για ςξμ ξπξίξ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ 

ςχμ παοαγοάτχμ 1,2 ςξσ άοθοξσ 73 και ςξσ άοθοξσ 74. Δπίρηπ μπξοεί μα ζηςήρει 

αμςικαςάρςαρη ςξσ τξοέα ϊςαμ ρσμςοέυει δσμηςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ 

άοθοξσ 73 ή διξικηςικϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ άοθοξσ 74 πξσ ρςηοίζεςαι ρε δσμηςικϊ λϊγξ 

απξκλειρμξϋ. 

Όςαμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ ϊρξμ ατξοά ςα κοιςήοια 

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ απαιςξϋμεμη απϊ ςη διακήοσνη ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική 

επάοκεια, ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ και ασςξί ρςξσπ ξπξίξσπ ρςηοίζξμςαι είμαι απϊ 

κξιμξϋ σπεϋθσμξι για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Σπϊ ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μπξοξϋμ μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ 

ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ έμχρη ή άλλχμ τξοέχμ. 
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Ρημειόμεςαι ϊςι ρε πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ 

ςοίςχμ, σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ τξοέα ρςήοινηπ ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ 

[ΔΔΔΡ], δεϊμςχπ ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ (ηλεκςοξμικά ρςημ ποξκειμέμη 

πεοίπςχρη) απϊ ςξ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ ςοίςξσ τξοέα ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ ξπξίξσ 

ρςηοίζεςαι ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 2 ςξσ 

άοθοξσ 79Α ςξσ μ.4412/2016. 

 

2.2.7  Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

2.2.7.1 Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ 

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ βοίρκξμςαι ρε μία 

απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ 

παοαγοάτχμ 2.2.4, 2.2.5 ςηπ παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ 

χπ δικαιξλξγηςικϊ ρσμμεςξυήπ, ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 1 και 3 ςξσ μ. 

4412/2016 Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ), ρϋμτχμα με ςξ επιρσμαπςϊμεμα ρςημ 

παοξϋρα Οαοάοςημα V ςξ ξπξίξ απξςελεί εμημεοχμέμη σπεϋθσμη δήλχρη, με ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ 

μ. 1599/1986.  

Για ςημ παοξϋρα διακήοσνη έυει ρσμςαυθεί (βάρει ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 

2 ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/7 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 5ηπ Θαμξσαοίξσ 2016) και ςξσ Διξοθχςικξϋ 

ασςξϋ (Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ L 17/65 ςηπ 23ηπ Θαμξσαοίξσ 2018) με ςη 

υοήρη ςηπ σπηοερίαπ ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ Promitheus ESPDint  πξσ πλέξμ διαθέςει ρε 

εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ με ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ. ξ ΔΔΔΡ (έμα για ςημ Ξμάδα Α και έμα για ςιπ Ξμάδεπ Β-Δ) βοίρκεςαι ρςξ 

παοάοςημα V ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ασςήπ. Δπίρηπ 

αμαοςάςαι και ρε μξοτή XML, για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξκειμέμξσ μα 

ρσμςάνξσμ μέρχ ςηπ σπηοερίαπ eΔΔΔΡ «Promitheus ESPDint» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςη ρυεςική απάμςηρη 

ςξσπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ξδηγίεπ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 1 ςξσ ίδιξσ καμξμιρμξϋ. Θα αμαοςηθεί 

έμα ΔΔΔ ρε μξοτή  xml για ςημ ξμάδα Α και αμςίρςξιυα έμα πξσ θα ατξοά ςιπ ξμάδεπ Β-Δ. 

 

Ρε ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ, ϊπξσ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα τσρικά ποϊρχπα είμαι μέλη ςξσ 

διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ εμϊπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυξσμ ενξσρία 

εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ, σπξβάλλεςαι έμα Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ 

Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ςξ ξπξίξ είμαι δσμαςϊ μα τέοει μϊμξ ςημ σπξγοατή ςξσ καςά 

πεοίπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα χπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ςχμ λϊγχμ 

απξκλειρμξϋ ςξσ άοθοξσ 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ πξσ είμαι 

μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυξσμ ενξσρία εκποξρόπηρηπ, 

λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊμ.  

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει 

απϊ ςξ ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ 

ποξρτξοάπ ή ςξ αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοέα για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

ξ ΔΔΔΡ ρσμπληοόμεςαι και σπξγοάτεςαι, καςά πεοίπςχρη, χπ ενήπ: 

A) ρςιπ πεοιπςόρειπ Δ.Ο.Δ., Θ.Ι.Δ., Ξ.Δ. και Δ.Δ. απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ, 
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B) ρςιπ πεοιπςόρειπ Α.Δ. απϊ ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα (Α.Δ.). Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ ιρυϋξμ 

καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή 

αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ή ςξ αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ 

ξικξμξμικϊ τξοέα για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ. 

Γ) Ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ απϊ ςξσπ μξμίμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσ. 

Ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ Δσοχπαψκϊ 

Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), σπξβάλλεςαι υχοιρςά απϊ κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ. 

 

 

ςημ πεοίπςωρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ για πεοιρρόςεοεπ ςηπ μιαπ ξμάδεπ ρςιπ ξπξίεπ 

ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η ξμάδα Α, θα σπξβληθξύμ δσξ ΔΔΔ, έμα για ςημ ξμάδα Α και έμα 

για ςιπ σπόλξιπεπ (Β-Δ). ςξ ςελεσςαίξ ασςό ΔΔΔ ρςξ πεδίξ ςξσ Μέοξσπ ΙΙ «Σμήμαςα πξσ 

ρσμμεςάρυει ξ ΟΥ» θα ρσμπληοωθξύμ ξι Ομάδεπ για ςιπ ξπξίεπ δίδεςαι ποξρτξοά 

Όςαμ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμόςηςεπ άλλωμ τξοέωμ, ρύμτωμα με ςξ 

άοθοξ 78 ςξσ Ν.4412/16, ςξ ΔΔΔ πεοιέυει επίρηπ ςιπ ωπ άμω πληοξτξοίεπ όρξμ ατξοά ςξσπ 

τoοείπ ασςξύπ.  

 

ύμτωμα με ςημ ποτ. 6 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Ν.4605/19 , ςξ ΔΔΔ μπξοεί μα σπξγοάτεςαι έωπ 

δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςωμ ποξρτξοώμ. 

 

2.2.7.2 Απξδεικςικά μέρα 

 

Α. ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ 

ςξσπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.6, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ 

ποξρτξοάπ, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοξϋραπ και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 105 παο. 3 πεο. γ ςξσ μ. 4412/2016. 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ή έμχρη ασςόμ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ 

άλλχμ τξοέχμ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατϊ 2.2.6. ςηπ παοξϋραπ, ξι τξοείπ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ 

ξπξίχμ ρςηοίζεςαι σπξυοεξϋμςαι ρςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ απξδεικμϋξσμ ϊςι δεμ 

ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ και ϊςι πληοεί ςξ ρυεςικά 

κοιςήοιξ επιλξγήπ (παοάγοατξι 2.2.5). 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει έμαμ τξοέα ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ ξπξίξσ 

ρςηοίζεςαι, ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ δεμ πληοξί ςξ ρυεςικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ή για ςξμ ξπξίξ 

ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά ή άλλα απξδεικςικά 

ρςξιυεία, αμ και ρςξ μέςοξ πξσ η αμαθέςξσρα αουή έυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβάμει ςα 

πιρςξπξιηςικά ή ςιπ ρσματείπ πληοξτξοίεπ απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη 

δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ - μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, η ξπξία διαςίθεςαι δχοεάμ, ϊπχπ εθμικϊ 
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μηςοόξ ρσμβάρεχμ, εικξμικϊ τάκελξ επιυείοηρηπ, ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθήκεσρηπ 

εγγοάτχμ ή ρϋρςημα ποξεπιλξγήπ. Ζ δήλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ 

εμπεοιέυεςαι ρςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ)  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή 

πξσ έυει αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά και ασςά ενακξλξσθξϋμ μα 

ιρυϋξσμ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 

 ξι έμξοκεπ βεβαιόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη, ετϊρξμ έυξσμ 

ρσμςαυθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ,  

 Ξι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ 

ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ1. Ρημειόμεςαι ϊςι δεμ απαιςείςαι 

θεόοηρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ ςξσπ.  

Όπξσ απαιςείςαι Σπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη Δήλχρη ρϋμτχμα 

με ςξμ Μ. 1599/86 ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή Σπεϋθσμη Δήλχρη ςξσ 

τσρικξϋ ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κείμεμξ αμάλξγηπ απξδεικςικήπ ανίαπ ςξ ξπξίξ 

θα ρσμξδεϋεςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ςξσ ρςα Δλλημικά καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ 

Ι.Οξλ.Δικ και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ.  

Β.1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ξι 

ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.1  

απϊρπαρμα ςξσ ρυεςικξϋ μηςοόξσ, ϊπχπ ςξσ πξιμικξϋ μηςοόξσ ή, ελλείφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ 

εγγοάτξσ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή ςηπ 

υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, απϊ 

ςξμ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. Ζ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ 

άμχ απξρπάρμαςξπ ατξοά και ςα ποϊρχπα ςξσ δεϋςεοξσ εδατίξσ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ 

άοθοξσ 73,δηλαδή: 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και 

Δ.Δ.) και IKE ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ  

ατξοά ρςξσπ διαυειοιρςέπ (ϊλξσπ ςξσπ διαυειοιρςέπ). 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά 

ρςξμ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ 

εδατίχμ ατξοά ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

ύμτωμα με ςημ ποτ. 12 ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Ν.4412/16 πξσ ποξρςέθηκε με ςημ πεοίπςωρη 

αδ ςηπ ποτ.7 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Ν. 4605/19, ςα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμω παοαγοάτξσ 

γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή 

ςξσπ. 

                                                           
1
  Σρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 37 από 218 

 

 

β) για ςημ απϊδεινη πεοί ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.2: 

I. Οιρςξπξιηςικά πξσ θα εκδίδξμςαι απϊ ςημ ξικεία αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ-μέλξσπ 

ή υόοαπ,  

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ 

Δλλάδα, ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικά τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ 

(κϋοιαπ και επικξσοικήπ),  

 

 

 Σα πιρςξπξιηςικά ασςά θα είμαι ρε ιρυύ α) ςόρξ καςά ςημ ημεοξμημία 

καςάθερηπ ποξρτξοώμ όρξ και β) καςά ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςωμ 

απξδεικςικώμ μέρωμ (δικαιξλξγηςικώμ ποξρωοιμξύ μειξδόςη). Δπξμέμωπ, ξι 

ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει μα μεοιμμξύμ μα απξκςξύμ εγκαίοωπ πιρςξπξιηςικά 

ςα ξπξία μα καλύπςξσμ και ςξμ υοόμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, ρύμτωμα με 

ςα ειδικόςεοα ξοιζόμεμα ρςξ άοθοξ 104 ςξσ Ν.4412/2016, ποξκειμέμξσ μα ςα 

σπξβάλξσμ, ετόρξμ αμαδειυθξύμ ποξρωοιμξί αμάδξυξι.  

 

 Δάμ ςα ωπ άμω πιρςξπξιηςικά (αρταλιρςικήπ και τξοξλξγικήπ εμημεοόςηςαπ) 

έυξσμ εκδξθεί ποξ ςηπ κξιμξπξίηρηπ ςηπ ποόρκληρηπ ρςξμ ποξρωοιμό 

αμάδξυξ, μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ, ρςημ πεοίπςωρη πξσ ενακξλξσθξύμ μα 

ιρυύξσμ καςά ςξ υοόμξ σπξβξλήπ ςξσπ, αμ δεμ αμαγοάτεςαι ημεοξμημία λήνηπ 

θα ποέπει μα έυξσμ εκδξθεί έωπ ςοείπ μήμεπ ποιμ ςημ σπξβξλή ςξσπ (ποτ12 

αοθο. 80 Ν.4412/16) . 

 

II. Σπεϋθσμη δήλχρη αματξοικά με ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα 

ατξοά Ξογαμιρμξϋπ κϋοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ) ρςξσπ ξπξίξσπ ξτείλει μα 

καςαβάλλει ειρτξοέπ. 

III. Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ϊςι δεμ έυει εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική 

απϊταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ για ςημ αθέςηρη ςχμ σπξυοεόρεόμ 

ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

γ)για ςημ απϊδεινη πεοί ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3 

Για ςημ πεοίπςχρη β΄ 

i. Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, 

απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, αμαγκαρςική 

διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ,πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή άλλη 

αμάλξγη καςάρςαρη και επίρηπ ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη ή 

έκδξρηπ απϊταρηπ αμαγκαρςικήπ εκκαθάοιρηπ ή αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ ή 

πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή σπϊ άλλη αμάλξγη διαδικαρία. Σα πιρςξπξιηςικά ασςά, 

γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ 

σπξβξλή ςξσπ (ποτ. 12 ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Ν.4412/16 πξσ ποξρςέθηκε με ςημ 

πεοίπςωρη αδ ςηπ ποτ.7 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Ν. 4605/19). 

Διδικϊςεοα για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα, ςα 

πιρςξπξιηςικά ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή σπϊ αμαγκαρςική 

διαυείοιρη ή ϊςι δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ, εκδίδξμςαι απϊ ςξ αομϊδιξ 
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Οοχςξδικείξ ςηπ έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. ξ πιρςξπξιηςικϊ ϊςι ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ δεμ 

έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με δικαρςική απϊταρη εκδίδεςαι απϊ ςξ ξικείξ Οοχςξδικείξ ςηπ έδοαπ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ςξ δε πιρςξπξιηςικϊ ϊςι δεμ έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με απϊταρη ςχμ 

εςαίοχμ εκδίδεςαι απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ., ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, χπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ.  

α τσρικά ποϊρχπα (αςξμικέπ επιυειοήρειπ) δεμ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ πεοί μη θέρεχπ 

ρε εκκαθάοιρη.  

ii. Δκςϋπχρη ςηπ καοςέλαπ “Ρςξιυεία Ληςοόξσ/ Δπιυείοηρηπ”, ϊπχπ ασςά εμταμίζξμςαι ρςξ 

taxisnet ςηπ ηλεκςοξμικήπ πλαςτϊομαπ ςηπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ, για ςημ 

απϊδεινη ςηπ μη αμαρςξλήπ ςχμ επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα, ( ιρυϋει για ςξσπ εγκαςερςημέμξσπ ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ). 

 

Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή η εμ λϊγχ υόοα δεμ εκδίδει ςέςξιξσ είδξσπ έγγοατξ ή πιρςξπξιηςικϊ ή 

ϊπξσ ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ ασςϊ δεμ καλϋπςει ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1, 2.2.3.2 (πεοιπςόρειπ α και β) και ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.3.3, ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη 

βεβαίχρη (η ξπξία γίμεςαι απξδεκςή ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ ποτ. 12 ςξσ άοθοξσ 80 

ςξσ Μ.4412/16 (δηλαδή ετϊρξμ έυει ρσμςαυθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ) ή, 

ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη , απϊ σπεϋθσμη δήλχρη 

ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή 

αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ 

καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. 

Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ, ϊπξσ κοίμεςαι αμαγκαίξ, επίρημη δήλχρη ρςημ ξπξία 

αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 80 

ςξσ Μ.4412/16) ή ϊςι ςα έγγοατα ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (πεοιπςόρειπ α και β) και ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.3.3 ςηπ παοξϋραπ. Ξι επίρημεπ δηλόρειπ καθίρςαμςαι διαθέριμεπ μέρχ ςξσ 

επιγοαμμικξϋ απξθεςηοίξσ πιρςξπξιηςικόμ (e-Certis) ςξσ άοθοξσ 81 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ (α,γ-θ) ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3  

Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ 

ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ λϊγξι απξκλειρμξϋ. 

 

δ) Για ςημ πεο. γ ςξσ άοθοξσ 2.2.3.2 ςηπ παοξϋραπ 

Σπεϋθσμη δήλχρη, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι ϊςι δεμ έυξσμ εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ ποάνειπ 

επιβξλήπ ποξρςίμξσ για ςξσπ λϊγξσπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παο.2γ ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ 

Μ.4412/16. Δεμ απαιςείςαι επίρημη δήλχρη ςξσ ΡΔΟΔ ρυεςικά με ςημ έκδξρη ςξσ 

πιρςξπξιηςικξϋ.  

Ζ παοαπάμχ σπεϋθσμη δήλχρη αμςικαθιρςά ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη 

γ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Μ.4412/16 (ποτ. 46/άοθοξσ 43 ςξσ Μ. 4605/2019: 

«Λέυοι μα καςαρςεί ετικςή η έκδξρη ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ, ςξ πιρςξπξιηςικϊ αμςικαθίρςαςαι απϊ 

σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα»)  



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 39 από 218 

 

 

 

ε) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.7.  

Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ 

απϊταρη απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

B. 2. Για ςημ απϊδεινη ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ άοθοχμ 2.2.4-2.2.6  

 

1. Καςαλληλόληςα για ςημ άρκηρη επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ (Για όλεπ ςιπ ξμάδεπ ςηπ 

παοξύραπ) 

Οιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ κοάςξσπ 

εγκαςάρςαρηπ  για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.2.4. (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ για 

ςημ άρκηρη επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ). Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι 

ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ 

αμςίρςξιυξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ 

ςξσ μ. 4412/2016, με ςξ ξπξίξ πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ και ατεςέοξσ ςξ 

ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ υόοα δεμ ςηοεί ςέςξιξ μηςοόξ, ςξ έγγοατξ ή ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ 

ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ 

αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή 

εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ϊςι δεμ ςηοείςαι ςέςξιξ μηςοόξ και ϊςι αρκεί ςη δοαρςηοιϊςηςα πξσ 

απαιςείςαι για ςημ εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ σπϊ αμάθερη ρϋμβαρηπ.  

Ξι  εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ 

Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

Για μα γίμξσμ απξδεκςά όλα ςα ωπ άμω δικαιξλξγηςικά ςηπ παοξύραπ παοαγοάτξσ θα ποέπει 

μα έυξσμ εκδξθεί έωπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσπ, εκςόπ αμ, 

ρύμτωμα με ςιπ ειδικόςεοεπ διαςάνειπ ασςώμ, τέοξσμ ρσγκεκοιμέμξ υοόμξ ιρυύξπ. 

 

Β.3. Για ςημ απόδεινη ςηπ ξικξμξμικήπ και υοημαςξξικξμξμικήπ επάοκειαπ ςηπ παοαγοάτξσ 

2.2.5 ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ Ομάδα Α ποξρκξμίζξσμ .  

Δημξριεσμέμξσπ Θρξλξγιρμξϋπ ή απξρπάρμαςα δημξριεσμέμχμ Θρξλξγιρμόμ ςχμ 

ςελεσςαίχμ ςοιόμ (3) ξικξμξμικόμ υοήρεχμ, ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

σπξυοεξϋςαι ρςημ έκδξρη Θρξλξγιρμόμ, ή ϊρχμ ξικξμξμικόμ υοήρεχμ έυξσμ κλείρει ρςημ 

πεοίπςχρη λειςξσογίαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα μικοϊςεοηπ ςηπ ςοιεςίαπ, ρσμξδεσϊμεμξσπ 

απϊ ςξ αμςίρςξιυξ ΤΔΙ ρςξ ξπξίξ έυξσμ δημξριεσθεί, απϊ ςξσπ ξπξίξσπ θα ποξκϋπςει ϊςι 

ςξ ϋφξπ ςξσ ρσμξλικξϋ εςήριξσ κϋκλξσ εογαριόμ ςηπ επιυείοηρηπ, καςά μέρξ ϊοξ για ςξ 

αμχςέοχ υοξμικϊ διάρςημα, είμαι ίρξ ή μεγαλϋςεοξ με ςξ 100% ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ 

δαπάμηπ (ποξ Τ.Ο.Α.) ςηπ Ξμάδαπ Α πξσ αματέοεςαι ρςξμ Οίμακα 1 ςηπ παοξϋραπ 

Διακήοσνηπ. Δάμ η επιυείοηρη λειςξσογεί για υοϊμξ μικοϊςεοξ ςηπ ςοιεςίαπ θα σπξβάλει 

ρςξιυεία για ϊρξ υοϊμξ λειςξσογεί. 

 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 40 από 218 

 

 

Ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξι ιρξλξγιρμξί δεμ έυξσμ δημξριεσθεί ρε ΤΔΙ, ξι ξικξμξμικξί 

τξοείπ σπξβάλλξσμ ςξμ εγκεκοιμέμξ, απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ή ςξ καςά πεοίπςχρη 

(ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςξσπ ή άλλεπ διαςάνειπ) αομϊδιξ Διξικηςικϊ ϊογαμξ, ιρξλξγιρμϊ και 

ςιπ λξιπέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ρσμξδεσϊμεμεπ απϊ ςημ απϊταρη έγκοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ ή ςξσ αομξδίξσ Διξικηςικξϋ ξογάμξσ και αίςηρη για ςη δημξρίεσρη ςχμ ιρξλξγιρμόμ 

ρςξ ΓΔΛΖ, ρςξιυείξ σπξυοεχςικϊ ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικξϋ τξοέα πξσ έυει καςά μϊμξ 

σπξυοέχρη δημξρίεσρηπ ιρξλξγιρμόμ. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ, πξσ δεμ έυξσμ καςά μϊμξ 

σπξυοέχρη δημξρίεσρηπ ιρξλξγιρμόμ, σπξβάλλξσμ και ξπξιξδήπξςε άλλξ ρυεςικϊ έγγοατξ απϊ 

ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ξ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσπ για ςιπ ςοειπ ςελεσςαίεπ ξικξμξμικέπ υοήρειπ, 

καςά ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα. έςξια έγγοατα είμαι: ακοιβέπ επικσοχμέμξ αμςίγοατξ απϊ ςξ 

βιβλίξ απξγοατόμ και ιρξλξγιρμόμ ή άλλα τξοξλξγικά ρςξιυεία πξσ σπξβάλλξμςαι -καςά 

πεοίπςχρη - ρςιπ αομϊδιεπ Τξοξλξγικέπ Αουέπ (π.υ. αμςίγοατα σπξβληθειρόμ τξοξλξγικόμ 

δηλόρεχμ (Έμςσπξ Δ3) και απϊ ϊπξσ ποξκϋπςει ξ κϋκλξπ εογαριόμ, ρσμξδεσϊμεμα απϊ ςημ 

βεβαίχρη σπξβξλήπ ςξσπ. 

Δάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, για βάριμξ λϊγξ, δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει ςα αμχςέοχ 

δικαιξλξγηςικά, μπξοεί μα απξδεικμϋει ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική ςξσ επάοκεια με 

ξπξιξδήπξςε άλλξ καςάλληλξ έγγοατξ. 

 

Β.4. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και εκποξρόπηρηπ σπξβάλλξμςαι, 

i. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 

 Οιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα 

(30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ 

ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ κείμεμη 

μξμξθερία, μα δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή (πυ 

ΓΔΛΖ) 

 Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ: α καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά 

έγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά 

μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε  ρόμα, ρε πεοίπςχρη Α.Δ., κλπ., 

αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα), ρσμξδεσϊμεμα απϊ σπεϋθσμη 

δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

Ζ σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή ετϊρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη 

ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ.  

ii. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλόμ,  

 Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ (πυ γεμικϊ πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ΓΔΛΖ) απϊ ςξ ξπξίξ θα 

ποξκϋπςξσμ ςα παοαπάμχ πξσ θα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή 

ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ. 

 Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ: α καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά 

έγγοατα μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και μεςαβξλόμ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά 

μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, κλπ.) αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Ασςά θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ 

μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή ετϊρξμ έυει 

εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. 
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Ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα, καςά ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ 

εγκαςάρςαρηπ, απξδεικςικά έγγοατα, και ετϊρξμ δεμ ποξβλέπξμςαι, σπεϋθσμη δήλχρη  ςξσ 

μϊμιμξσ εκποξρόπξσ, απϊ ςημ ξπξία απξδεικμϋξμςαι ςα αμχςέοχ χπ ποξπ ςη μϊμιμη ρϋρςαρη, 

μεςαβξλέπ και εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Ξι χπ άμχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ γίμξμςαι απξδεκςέπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. 

Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη  ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 

ϊλεπ ξι ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα 

ςημ εςαιοία καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα 

σπξγοατήπ κλπ.), ςσυϊμ ςοίςξι, ρςξσπ ξπξίξσπ έυει υξοηγηθεί ενξσρία εκποξρόπηρηπ, καθόπ 

και η θηςεία ςξσ/ςχμ ή/και ςχμ μελόμ ςξσ ξογάμξσ διξίκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ. 

έλξπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ αματέοξσμ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ (επί πξιμή απξκλειρμξϋ 

υχοίπ αματξοά ρε ξικξμξμικά ρςξιυεία) πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ μξοτή 

σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ. 

 

Β.6. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι 

απϊ ςιπ εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ εθμικέπ διαςάνειπ ή διαθέςξσμ πιρςξπξίηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ 

πιρςξπξίηρηπ πξσ ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια 

ςξσ Οαοαοςήμαςξπ VII ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ 

αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ.  

Ρςα πιρςξπξιηςικά ασςά αματέοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά βάρει ςχμ ξπξίχμ έγιμε η εγγοατή ςχμ 

εμ λϊγχ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ ή η πιρςξπξίηρη και η καςάςανη ρςξμ εμ 

λϊγχ καςάλξγξ.  

Ζ πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατή ρςξσπ επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ ή ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, ρσμιρςά ςεκμήοιξ 

καςαλληλϊληςαπ ϊρξμ ατξοά ςιπ απαιςήρειπ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ςιπ ξπξίεπ καλϋπςει ξ επίρημξπ 

καςάλξγξπ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλάρρξμςαι απϊ 

ςημ σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ 

ςξσπ.  

Β.7. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςα 

παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ 

έμχρη, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 19 παο. 2 ςξσ μ. 4412/2016. 

Β.8.Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ 

τξοέχμ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.6 για ςημ απϊδεινη ϊςι θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ςξσπ 

αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, ποξρκξμίζει, ιδίχπ, ρυεςική έγγοατη δέρμεσρη ςχμ τξοέχμ ασςόμ για ςξμ 

ρκξπϊ ασςϊ. 

2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ 
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Ιοιςήοιξ αμάθερηπ για κάθε ξμάδα ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 

άπξφη ποξρτξοά: βάρει ςιμήπ, δηλαδή βάρει ςηπ υαμηλϊςεοηπ ςιμήπ ποξ Τ.Ο.Α  για ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ ειδόμ κάθε ξμάδαπ. 

 

2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1  Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι με βάρη ςιπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα I ςηπ 

Διακήοσνηπ, για μια, για πεοιρρϊςεοεπ ή για ϊλεπ ςιπ ξμάδεπ ειδόμ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ  

Ζ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά 

ηλεκςοξμικά είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ 

εκποϊρχπϊ ςξσπ μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμξ. Ρςημ ποξρτξοά, απαοαιςήςχπ ποέπει μα 

ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ 

αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ 

ασςήπ. Όλα ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, αλληλέγγσα και ειπ 

ξλϊκληοξμ. Ρε πεοίπςχρη αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη , η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί 

μέυοι πλήοξσπ εκςέλερήπ ςηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ εναιςίαπ αδσμαμίαπ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή αμχςέοαπ βίαπ μέλξπ ςηπ έμχρηπ 

δεμ μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ έμχρηπ καςά ςξ υοϊμξ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ ή καςά ςξμ υοϊμξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςα σπϊλξιπα μέλη ςηπ έμχρηπ ξτείλξσμ 

μα ποξςείμξσμ αμςικαςαρςάςη. Ζ αμςικαςάρςαρη εγκοίμεςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

και ρε κάθε πεοίπςχρη εμςϊπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ. Αμςικαςάρςαρη πξσ διεμεογείςαι υχοίπ ςημ 

παοαπάμχ ποξωπϊθερη ρσμεπάγεςαι ςξμ απξκλειρμϊ ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ απϊ ςημ ρσμέυεια ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ή ςημ έκπςχρή ςξσ ρε πεοίπςχρη πξσ ςξσ έυει αμαςεθεί η ποξμήθεια ςχμ ειδόμ 

μιαπ η πεοιρρϊςεοχμ ξμάδχμ ςηπ παοξϋραπ. 

2.4.2  Υοϊμξπ και οϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

 

2.4.2.1.Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςηπ 

διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και 

όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, 

ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξμ μ.4412/2016, ιδίχπ άοθοα 36 και 37 και ςημ Σπξσογική 

Απϊταρη αοιθμ. 56902/215 «Τευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Εθμικξύ 

Σσρςήμαςξπ Ηλεκςοξμικώμ Δημξρίχμ Σσμβάρεχμ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ 

εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή πξσ 

σπξρςηοίζεςαι απϊ εγκεκοιμέμξ πιρςξπξιηςικϊ ςξ ξπξίξ υξοηγήθηκε απϊ έμαμ εγκεκοιμέμξ 

πάοξυξ σπηοεριόμ πιρςξπξίηρηπ, ξ ξπξίξπ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ καςάλξγξ εμπίρςεσρηπ πξσ 

ποξβλέπεςαι ρςημ απϊταρη 2009/767/ΔΙ και ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 

910/2014 και ςιπ διαςάνειπ ςηπ Σ.Α. 56902/215 “Τευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ 

λειςξσογίαπ ςξσ Εθμικξύ Σσρςήμαςξπ Ηλεκςοξμικώμ Δημξρίχμ Σσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ)» (ΤΔΙ Β 
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1924/02.06.2017) και μα εγγοατξϋμ ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα (ΔΡΖΔΖΡ- Διαδικςσακή πϋλη 

www.promitheus.gov.gr) ακξλξσθόμςαπ ςημ διαδικαρία εγγοατήπ ςξσ άοθοξσ 5 ςηπ ίδιαπ Σ.Α.  

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι, ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ έυξσμ ςημ σπξυοέχρη μα σπξγοάτξσμ ςα 

δικαιξλξγηςικά πξσ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, με υοήρη ποξηγμέμηπ ηλεκςοξμικήπ 

σπξγοατήπ, αλλά μπξοεί μα ςα ασθεμςικξπξιξϋμ με ξπξιξμδήπξςε άλλξ ποϊρτξοξ ςοϊπξ, 

ετϊρξμ ρςη υόοα ποξέλεσρήπ ςξσπ δεμ είμαι σπξυοεχςική η υοήρη ποξηγμέμηπ φητιακήπ 

σπξγοατήπ ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ η αίςηρη 

ρσμμεςξυήπ ρσμξδεϋεςαι με σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία δηλόμεςαι ϊςι ρςημ υόοα ποξέλεσρηπ 

δεμ ποξβλέπεςαι η υοήρη  ποξηγμέμηπ φητιακήπ σπξγοατήπ ή ϊςι ρςημ υόοα ποξέλεσρηπ δεμ 

είμαι σπξυοεχςική η υοήρη ποξηγμέμηπ φητιακήπ σπξγοατήπ για ςημ ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ 

ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ τέοει 

σπξγοατή έχπ και δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ 

ποξρτξοόμ.   

 

2.4.2.2.Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία μέρχ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με 

ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςξ άοθοξ 9 ςηπ χπ άμχ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ. 

Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα 

σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ρςξ Ρϋρςημα. Ρε πεοιπςόρειπ ςευμικήπ αδσμαμίαπ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, 

η αμαθέςξσρα αουή θα οσθμίρει ςα ςηπ ρσμέυειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με ρυεςική αμακξίμχρή ςηπ. 

2.4.2.3. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ ςα ακϊλξσθα:  

(α) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ –ευμική Οοξρτξοά» ρςξμ 

ξπξίξ πεοιλαμβάμξμςαι ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά και η ςευμική ποξρτξοά  

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ και ςημ παοξϋρα. 

(β) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι η 

ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικά.  

Απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα ρημαίμξμςαι με υοήρη ςξσ ρυεςικξϋ πεδίξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςα ρςξιυεία 

εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ υαοακςήοα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 21 ςξσ μ. 4412/16 . Δτϊρξμ έμαπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υαοακςηοίζει πληοξτξοίεπ χπ 

εμπιρςεσςικέπ, λϊγχ ϋπαονηπ ςευμικξϋ ή εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, ρςη ρυεςική δήλχρή ςξσ, 

αματέοει οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ μϊμξσ ή διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ 

εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ. 

Δεμ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ, ςιπ 

ποξρτεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ, ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και ςα ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ 

πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρή ςηπ. 

2.4.2.4. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ρσμςάρρξσμ ςημ ςευμική και ξικξμξμική ςξσπ ποξρτξοά 

ρσμπληοόμξμςαπ ςιπ αμςίρςξιυεπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςημ ρσμέυεια ςξ 

ρϋρςημα παοάγει ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία ςα ξπξία σπξγοάτξμςα ηλεκςοξμικά και 

σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα.  Τα ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική 

τόομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγόμεμξσ ηλεκςοξμικξύ αουείξσ pdf (ςξ ξπξίξ θα σπξγοατεί 

ηλεκςοξμικά) ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Σε αμςίθεςη πεοίπςχρη ςξ ρύρςημα παοάγει ρυεςικό μήμσμα 

και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικό αουείξ pdf. 
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Για ςη ρϋμςανη ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ είμαι 

δσμαςϊμ μα επιρκέπςξμςαι ςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ σπξυοεχςικά καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ με 

ςημ αομϊδιξ επικξιμχμίαπ για ςημ Διακήοσνη και λαμβάμξμςαπ σπϊφιμ ϊςι μπξοεί μα ςξσπ 

ζηςηθεί μα σπξγοάφξσμ σπεϋθσμη δήλχρη πεοί ςήοηρηπ εμπιρςεσςικϊςηςαπ ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ θα ςεθξϋμ ρςη διάθερή ςξσπ αμςίρςξιυη με ασςή ςηπ παοαγοάτξσ 2.1.2 εδάτιξ ii ςηπ 

παοξϋραπ. Δπίρηπ ποέπει μα λάβξσμ σπϊφη ϊςι ξι ακοιβείπ θέρειπ εγκαςάρςαρηπ ςχμ καμεοόμ 

και ςχμ άλλχμ ρσρςημάςχμ είμαι δσμαςϊμ μα ξοίζξμςαι μεςά απϊ ποϊςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ και 

καςϊπιμ έγκοιρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ςηπ ρϋμβαρηπ, είςε καςϊπιμ 

σπξδείνεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ και ρσμεμμϊηρηπ με ςξμ Αμάδξυξ 

 

2.4.2.5. Ξ υοήρςηπ - ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξβάλλει ςξσπ αμχςέοχ (σπξ)τακέλξσπ μέρχ ςξσ 

Ρσρςήμαςξπ, ϊπχπ πεοιγοάτεςαι παοακάςχ: 

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςη διαδικαρία 

σπξβάλλξμςαι απϊ ασςϊμ ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείχμ ςϋπξσ .pdf και ετϊρξμ έυξσμ 

ρσμςαυθεί/παοαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ, τέοξσμ εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή 

ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ, υχοίπ μα απαιςείςαι 

θεόοηρη γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ , με ςημ επιτϋλανη ςχμ αματεοθέμςχμ ρςημ ςελεσςαία 

σπξπαοάγοατξ ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.2.1 ςξσ παοϊμςξπ για ςξσπ αλλξδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ 

τξοείπ. 

Απϊ ςξ Ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ, η ξπξία απξρςέλλεςαι 

ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα με μήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ.  

Ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ με ςημ ποξρτξοά σπξβάλλξμςαι ιδιχςικά έγγοατα, ασςά γίμξμςαι 

απξδεκςά είςε καςά ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4250/2014 (Α’ 94), είςε και ρε απλή 

τχςξςσπία, ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη, ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η ακοίβειά ςξσπ 

και η ξπξία τέοει σπξγοατή μεςά ςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ 

ρϋμβαρηπ.2 

Δμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςχμ χπ άμχ ρςξιυείχμ και 

δικαιξλξγηςικόμ ποξρκξμίζξμςαι σπξυοεχςικά απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ρςημ αμαθέςξσρα 

αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ςα ρςξιυεία ςηπ ηλεκςοξμικήπ  ποξρτξοάπ 

ςα ξπξία απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε ποχςϊςσπη μξοτή ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 11 παο. 2 ςξσ μ. 2690/1999 ''Ιόδικαπ Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ'', ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με 

ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 παο. 2 ςξσ  μ. 4250/2014. έςξια ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά είμαι, 

εμδεικςικά, η εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, ςα ποχςϊςσπα έγγοατα ςα ξπξία έυξσμ εκδξθεί 

απϊ ιδιχςικξϋπ τξοείπ και δεμ τέοξσμ επικϋοχρη απϊ δικηγϊοξ, καθόπ και ςα έγγοατα πξσ 

τέοξσμ ςη Ρτοαγίδα ςηπ Υάγηπ (Apostille). Δεμ ποξρκξμίζξμςαι ρε έμςσπη μξοτή ρςξιυεία και 

δικαιξλξγηςικά ςα ξπξία τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή, ςα ΤΔΙ, ςα ςευμικά τσλλάδια και ϊρα 

ποξβλέπεςαι απϊ ςξ μ. 4250/2014 ϊςι ξι τξοείπ σπξυοεξϋμςαι μα απξδέυξμςαι ρε αμςίγοατα ςχμ 

ποχςξςϋπχμ. 

Ζ  αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ζηςεί απϊ ποξρτέοξμςεπ και σπξφήτιξσπ ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ 

ρημείξ καςά ςημ διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ, μα σπξβάλλξσμ ρε έμςσπη μξοτή και ρε εϋλξγη 

ποξθερμία ϊλα ή ξοιρμέμα δικαιξλξγηςικά και ρςξιυεία  πξσ έυξσμ σπξβάλει ηλεκςοξμικά,  ϊςαμ 

                                                           
2
 Σρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
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ασςϊ απαιςείςαι για ςημ ξοθή διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. Για ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 103 παο.2 ςξσ Μ.4412/16 ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.12β ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Μ.4605/2019.  

2.4.3  Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά» 

2.4.3.1 α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςική 

διαδικαρία πεοιλαμβάμξσμ: α) ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (Δ.Δ.Δ.Ρ.), ϊπχπ 

ποξβλέπεςαι ρςημ παο. 1 και 3 ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ μ. 4412/2016 ςξ ξπξίξ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ 

ςμήμα ςηπ διακήοσνηπ (Οαοάοςημα V).  και β) ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςξ 

άοθοξ 72 ςξσ Μ.4412/2016 και ςα άοθοα  2.1.5 και 2.2.2 αμςίρςξιυα ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

Α) Για ςη δημιξσογία ςξσ Δσοχπαψκξϋ Δμιαίξσ εγγοάτξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ θα σπξβληθεί ρε 

μξοτή pdf φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ και ποξαιοεςικά και ρε μξοτή xml θα υοηριμξπξιηθεί η 

σπηοερία eΔΔΔΡ  πξσ διαςίθεςαι ρςημ εμϊςηςα Promitheus-EspdInt- ηλεκςοξμικέπ σπηοερίεπ 

eΔΔΔΡ/eΔΣΔ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι η σπηοερία ασςή είμαι μία ηλεκςοξμική αίςηρη πξσ διεσκξλϋμει ςη διαδικαρία 

δημιξσογίαπ ςξσ εμςϋπξσ EEEΡ. Δπξμέμχπ δεμ απξθηκεϋει δεδξμέμα. ξ eΔΔΔΡ, χπ έμςσπξ XML ή 

PDF, ποέπει πάμςα μα απξθηκεϋεςαι ςξπικά ρςξμ σπξλξγιρςή. 

Για ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ Δμιαίξσ Δσοχπαψκξϋ Δμςϋπξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) και ςημ εναγχγή ςχμ 

αουείχμ xml και pdf ξ σπξφήτιξπ μπξοεί: 

 Μα ειρέλθει ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ ρςη ρελίδα ςξσ διαγχμιρμξϋ και μα «καςεβάρει» ςημ 

αμαοςημέμη εκεί (ρε μξοτή xml) τϊομα. 

 Μα μεςαβεί ρςξμ ιρςϊςξπξ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και να επιλένει ςη γλόρρα 

(ελλημικά) ρςη ρσμέυεια μα επιλένει ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ΔΔΔΡ, μα ςηλετξοςόρει ςξ 

παοαπάμχ xml αουείξ 

 Μα ρσμπληοόρει ςα ρυεςικά πεδία πξσ εμταμίζξμςαι ρςη τϊομα. 

 Μα επιλένει «εναγχγή xml» και «εναγχγή pdf» ποξκειμέμξσ μα απξθηκεϋρει ςξ αουείξ ρε 

μξοτή XML και pdf αμςίρςξιυα ςξπικά ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ. 

έλξπ σπξγοάτει φητιακά ςξ απξθηκεσμέμξ αουείξ pdf 

Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμεναοςήςχπ ςηπ ϋπαονηπ επικξσοικξϋ αουείξσ ςϋπξσ XML, ξι 

ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιξϋμ ςημ εταομξγή Promitheus-ESPDint και μα 

δημιξσογξϋμ ςξ EΔΔΡ απϊ ςημ αουή (ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα επιλένξσμ δημιξσογία μέξσ ΔΔΔΡ): 

μα ρσμπληοόμξσμ με εσθϋμη ςξσπ ϊλα ςα δεδξμέμα πξσ ατξοξϋμ ςξμ εκάρςξςε διαγχμιρμϊ και 

αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, μα ρσμπληοόμξσμ ςιπ ρυεςικέπ απαμςήρειπ και μα παοάγξσμ 

αουείξ ςϋπξσ PDF ποξκειμέμξσ μα ςξ σπξγοάφξσμ φητιακά και μα ςξ επιρσμάφξσμ ρςα 

ρσμημμέμα ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

 

Ξδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ και πληοξτξοίεπ για ςξ ΔΔΔΡ βοίρκξμςαι ρςημ ενήπ διεϋθσμρη  ςξσ 

ιρςξςϊπξσ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef

_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3

486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Ρςη ρελίδα αμάοςηρηπ κάθε εμϊπ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ, ρςη διαδικςσακή πϋλη 

www.promitheus.gov.gr, για ςημ σπξβξήθηρη ςχμ σπξφητίχμ έυει αμαοςηθεί ςξ ΔΔΔΡ ρε μξοτή 

XML και ρε μξοτή PDF (έμα για ςημ ξμάδα Α και έμα για ςιπ ξμάδεπ Β-Δ), ςξ ξπξίξ και απξςελεί 

αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ διακήοσνηπ. ξ ίδιξ ΔΔΔΡ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιηθεί ρςξσπ 

ηλεκςοξμικξϋπ διαγχμιρμξϋπ για ςιπ Ξμάδεπ Β-Δ. 

Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςξ ΔΔΔΡ για 

κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

 

Β) Ζ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ποξρκξμίζεςαι ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ 

(3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςηπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εμ λϊγχ 

σπξυοέχρη δεμ ιρυϋει για ςιπ εγγσήρειπ ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ (π.υ. εγγσήρειπ ςξσ .Λ.Δ.Δ.Δ.), 

ξι ξπξίεπ τέοξσμ ποξηγμέμη φητιακή σπξγοατή. 

2.4.3.2 H ςευμική ποξρτξοά θα ποέπει μα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ 

πξσ έυξσμ ςεθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή με ςξ κετάλαιξ “Αμαλσςική πεοιγοατή ειδόμ-

ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ” ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ ςηπ Διακήοσνηπ, πεοιγοάτξμςαπ αμαλσςικά ςξ πόπ 

ασςϊ επιςσγυάμεςαι. Οεοιλαμβάμει ιδίχπ ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά, βάρει ςχμ ξπξίχμ θα 

ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊληςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ, με βάρη ςξ κοιςήοιξ αμάθερηπ, 

ρϋμτχμα με ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςξ χπ άμχ Οαοάοςημα.. 

H ςευμική ποξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ 

ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή pdf, ςξ 

ξπξίξ σπξγοάτεςαι ηλεκςοξμικά. Απϊ ςξ ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ 

ποξρτξοάπ. 

έλξπ, ρςξμ (σπϊ)τάκελξ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ σπξυοεχςικά σπξβάλλξμςαι ϊλα ςα ρςξιυεία 

και έγγοατα πξσ απξδεικμϋξσμ ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα ρσρςήμαςα-είδη πληοξϋμ ςιπ 

ποξδιαγοατέπ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ I ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ: ςευμικά τσλλάδια, prospectus, 

πιρςξπξιήρειπ και δηλόρειπ ρσμμϊοτχρηπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ρσρςημάςχμ-ειδόμ ρϋμτχμα με 

διεθμή ποϊςσπα (ϊπχπ CE,ROHS,κ.ς.λ.).  

Διδικϊςεοα, η ςευμική ποξρτξοά ποέπει μα πεοιλαμβάμει 

 α)Σευμική Πεοιγοατή πξσ κας’ ελάυιρςξμ θα πεοιέυει αμαλσςικά ςξμ ποξςειμϊμεμξ ενξπλιρμϊ 

και μέθξδξ εγκαςάρςαρηπ και ϊλα ςα βήμαςα πξσ θα ακξλξσθηθξϋμ μέυοι ςημ παοάδξρη, με 

αματξοά ρςιπ βαρικέπ εογαρίεπ και ρςιπ εκςιμόμεμεπ ποξθερμίεπ πεοάςχρήπ ςξσπ. Για ςη 

διεσκϊλσμρη ςηπ ενέςαρήπ ςηπ η φητιακά σπξγεγοαμμέμη ςευμική πεοιγοατή θα ποέπει 

σπξυοχςικά μα ακξλξσθεί ςη δξμή ςξσ Οαοαοςήμαςξπ I και θα πεοιλαμβάμει εσοεςήοιξ για ςημ 

εσυεοέρςεοη αμεϋοερη ρςξιυείχμ και ρημείχμ εμδιατέοξμςξπ. Δπίρηπ για ςημ πεοίξδξ εγγϋηρηπ 

καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ ειδόμ ςηπ Ξμάδαπ Α θα ποέπει μα καθξοίζεςαι ρςημ ςευμική 

ποξρτξοά η ρσυμϊςηςα ςχμ ποξληπςικόμ ελέγυχμ πξσ θα είμαι ρϋμτχμη με ςιπ ξδηγίεπ και 

ποξδιαγοατέπ ςχμ καςαρκεσαρςικόμ ξίκχμ (ετϊρξμ σπάουξσμ). 

β) καςάλληλα ρσμπληοωμέμξ/ξσπ ςξμ αμςίρςξιυξ/ξσπ Πίμακα/επ σμμόοτωρηπ πξσ 

βοίρκεςαι/ξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ, για κάθε Ξμάδα για ςημ ξπξία 

σπξβάλλεςαι ποξρτξοά. Οι πίμακεπ ρσμμόοτχρηπ ξι ξπξίξι για ςημ διεσκόλσμρη ςχμ 

ποξρτεοόμςχμ θα αμαοςηθξύμ ρςη ρελίδα ςξσ ΕΣΗΔΗΣ ρςξμ υώοξ ςχμ αουείχμ ςχμ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκςοξμικώμ διαγχμιρμώμ ρε μξοτή αουείξσ doc, θα ρσμπληοχθξύμ θα μεςαςοαπξύμ ρε αουείξ 

pdf θα σπξγοατξύμ φητιακά και θα σπξβληθξύμ. 

Ξ πίμακαπ ρσμμϊοτχρηπ πεοιέυει πέοαμ ςχμ σπξλξίπχμ ςιπ ρςήλεπ, πεοιγοατή, απαίςηρη, 

απάμςηρη, Οαοαπξμπή. 

Ζ απάμςηρη ρςη ρςήλη «απάμςηρη» θα ρσμπληοχθεί βάρει ςηπ ςευμικήπ πεοιγοατήπ με ςιπ καςά 

πεοίπςχρη απαμςήρειπ . 

Ρςη ρςήλη «Οαοαπξμπή» θα ποέπει σπξυοεχςικά μα αματέοεςαι ρατόπ παοαπξμπή ρςημ 

ευμική Οεοιγοατή πξσ θα καςαςεθεί, ή ρε καςάλληλα ςευμικά τσλλάδια καςαρκεσαρςόμ ή 

ρε εκείμα ςα έμςσπα πξσ θα θεχοήρει καςάλληλα ξ ποξρτέοχμ. Ζ παοαπξμπή θα είμαι ρατήπ 

και θα αματέοει αοιθμϊ ςευμικξϋ τσλλαδίξσ ή άλλξσ σπξβληθέμςξπ εμςϋπξσ ( για ασςϊ ςξ λϊγξ 

ςα σπξβαλλϊμεμα ςευμικά και άλλα έμςσπα ποέπει μα έυξσμ αοιθμηθεί), ρελίδα και παοάγοατξ. 

Αμςίρςξιυα, ρςα ρημεία ςχμ πεοιγοατόμ ςχμ τσλλαδίχμ, εμςϋπχμ κ.ς.λ., ςα ξπξία θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ρςη ρσμπλήοχρη ςξσ Οίμακα Ρσμμϊοτχρηπ, θα ποέπει μα ρημειόμεςαι ξ 

αοιθμϊπ ςξσ Οίμακα Ρσμμϊοτχρηπ και α/α/ςευμικήπ απαίςηρηπ ρςημ ξπξία αμςιρςξιυξϋμ. 

 

γ) α παοαπάμχ αματεοϊμεμα ρςξσπ Οίμακεπ ρσμμϊοτχρηπ ςευμικά τσλλάδια, prospectus 

κ.ς.λ. σπξβάλλξμςαι σπξυοεχςικά. 

Διδικά για ςα ςευμικά τσλλάδια (prospectus) και άλλα τσλλάδια πξσ θα σπξβληθξϋμ, θα 

ποέπει μα τέοξσμ φητιακή σπξγοατή απϊ ςξμ εκδϊςη ςξσπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη δεμ θα 

απαιςηθεί η επικϋοχρή ςξσπ απϊ δικηγϊοξ και θα γίμξμςαι δεκςά απλά τχςξαμςίγοατα ςξσπ 

ςα ξπξία ϊμχπ σπξυοεχςικά θα ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά 

σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι ςα αμαγοατϊμεμα ρε 

ασςά ρςξιυεία ςασςίζξμςαι με ςα ρςξιυεία ςχμ ςευμικόμ τσλλαδίχμ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ 

ξίκξσ. 

δ) Ζλεκςοξμική τϊομα πξσ θα πεοιέυει ςιπ απαμςήρειπ ρςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ φητιακά σπξγεγοαμμέμη  

ε) έλξπ για ςα είδη ςχμ ςμημάςχμ 4 6 και 7 ςηπ Ξμάδαπ Α και ςχμ ξμάδχμ Β,Γ,Δ και Δ ςξσ 

Οίμακα 1 για ςα ξπξία έυει εταομξγή ξ καμϊμαπ καςαγχγήπ (rule of origin) ςηπ παοαγοάτξσ 

2.2.1 ςηπ παοξϋραπ ξ/ξι ποξρτέοξμςεπ θα σπξβάλλξσμ: σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία θα 

δηλόμεςαι  

 η υόοα/υόοεπ καςαγχγήπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ και ϊςι πληοείςαι  ξ καμϊμαπ 

καςαγχγήπ ςηπ διακήοσνηπ 2/20.  

 Δπίρηπ, θα αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη ϊςι, ρε πεοίπςχρη αμάδεινηπ χπ αμαδϊυξσ ςξσ 

ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα, θα σπξβληθξϋμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

ρσμξδεσςικά ςχμ παοαρςαςικόμ ποξπ πληοχμή και χπ δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ, 

αμαλϊγχπ ςηπ πεοίπςχρηπ ςα δικαιξλξγηςικά και έγγοατα πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

παοάγοατξ 5.1 ςηπ παοξϋραπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ αματέοξσμ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ (επί πξιμή απξκλειρμξϋ υχοίπ 

αματξοά ρε ξικξμξμικά ρςξιυεία) πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ 

ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ.  
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2.4.4  Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ / οϊπξπ ρϋμςανηπ-σπξβξλήπ Ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ 

 

Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά για κάθε Ξμάδα ρσμςάρρεςαι με βάρη ςξ αμαγοατϊμεμξ ρςημ παοξϋρα 

κοιςήοιξ αμάθερηπ, ϊπχπ ξοίζεςαι αμχςέοχ: 

Ζ ςιμή  δίμεςαι ρε εσοό για ςημ ανία ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ ειδόμ κάθε ξμάδαπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςξ εκάρςξςε πξρξρςϊ Τ.Ο.Α. επί ςξιπ εκαςϊ, ςηπ αμχςέοχ ςιμήπ θα 

σπξλξγίζεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα. 

Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα 

ςξσ ρσρςήμαςξπ. Για λϊγξσπ ρϋγκοιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ απϊ ςξ ρϋρςημα, ρςημ ειδική 

ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα 

ρσμπληοόρξσμ χπ ςιμή ποξρτξοάπ ςημ ςιμή(αοιθμϊ) πξσ ποξρτέοξσμ με δϋξ (2) δεκαδικά 

φητία, υχοίπ ςξ ΤΟΑ. 

Ρςη ρσμέυεια ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή pdf, ςξ ξπξίξ 

σπξγοάτεςαι ηλεκςοξμικά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα με ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά 

ςξσ. α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ 

παοαγϊμεμξσ ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε 

αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει 

εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ pdf. 

Ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα 

με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ ρςξμ 

ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ρςημ 

επ’ ασςξϋ εκάρςξςε ιρυϋξσρα αμαλξγική ειρτξοά σπέο ΞΓΑ. 

Ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ είμαι ρςαθεοέπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και δεμ 

αμαποξραομϊζξμςαι ρε καμμία πεοίπςχρη. 

Ωπ απαοάδεκςεπ θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ ρςιπ ξπξίεπ: α) δεμ δίμεςαι ςιμή ρε ΔΣΠΩ ή πξσ 

καθξοίζεςαι ρυέρη ΔΣΠΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα, β) δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη 

ςιμή, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016 και γ) η ςιμή σπεοβαίμει ςξμ 

ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ ή ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Ξμάδαπ για ςημ ξπξία 

σπξβάλλεςαι ποξρτξοά. 

Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ ή αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και αμ σπξβληθξϋμ 

απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 

Δτϊρξμ ςξ επιθσμξϋμ, ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ Ξμάδα Α σπξυοεχςικά 

απξκλειρςικά ρςξμ τάκελξ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ, θα σπξβάλλξσμ δήλχρη σπϊ 

μξοτή αουείξσ .pdf φητιακά σπξγεγοαμμέμη, πεοιέυξσρα έμαμ απϊ ςξσπ δϋξ ςοϊπξσπ 

πληοχμήπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 5.1. με ςξμ ξπξίξ επιθσμξϋμ μα γίμει η 

πληοχμή ςξσπ ρε πεοίπςχρη πξσ ςξσπ αμαςεθεί η Ρϋμβαρη. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ρσμμεςέυχμ 

δεμ δηλόρει ρςημ ξικξμξμική ςξσ ποξρτξοά ςξμ επιθσμηςϊ ςοϊπξ πληοχμήπ, ετϊρξμ ςξσ 

αμαςεθεί η ρϋμβαρη θα πληοχθεί με ςξμ (α) ςοϊπξ ςηπ παοαγοάτξσ 5.1, ήςξι με ενϊτληρη 

ςξσ εκαςϊ ςξιπ εκαςϊ100(%) ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ποξμήθειαπ μεςά ςημ ξοιρςική πξιξςική 

και πξρξςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ. 

 

Δτϊρξμ η ξικξμξμική ποξρτξοά δεμ έυει απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ 

τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά 

ηλεκςοξμικά αουεία. 
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Διδικά για ςημ Ξμάδα Α, για λϊγξσπ πληοξτϊοηρηπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ξι 

ποξρτέοξμςεπ ρςξμ ηλεκςοξμικϊ σπξτάκελξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα ρσμπληοόρξσμ 

σπξυοεχςικά αουείξ doc με ςξμ Οίμακα ςηπ Ξμάδαπ Α, ρςξμ ξπξίξ αματέοεςαι αμαλσςικά ςξ 

ποξρτεοϊμεμξ κϊρςξπ για κάθε ςμήμα ςηπ ξμάδαπ. Ρςη ρσμέυεια θα ςξ μεςαςοέφξσμ ρε pdf  

θα ςo σπξγοάφξσμ φητιακά και θα ςξ σπξβάλλξσμ. ξ άθοξιρμα ςηπ ανίαπ ϊλχμ ςχμ 

ςμημάςχμ ςηπ ξμάδαπ Α θα ρσμτχμεί με ςημ ποξρτεοϊμεμη ςιμή πξσ καςαυχοήθηκε 

ηλεκςοξμικά ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά. Για ςημ διεσκϊλσμρη ςηπ σπξβξλήπ ςχμ 

ποξρτξοόμ θα πεοιλαμβάμεςαι ρυεςικϊ αουείξ με ςη μξοτή αουείξσ doc με ςημ ξμξμαρία 

«ΔΜΣΟΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ ΞΛΑΔΑΡ Α) ρςξμ υόοξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ 

ρςξ ρϋρςημα ΔΡΖΔΖΡ μαζί με ςα σπϊλξιπα ρυεςικά αουεία. Δπίρηπ, ξ Οίμακαπ πεοιλαμβάμεςαι 

ρςξ Οαοάοςημα IV ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ και απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ. 

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη. 

Δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί σπξυοεχςικά ρε απϊοοιφη ςηπ 

ποξρτξοάπ η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ (σπξ) 

τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά». Ξμξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ 

θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά 

ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςξσ (σπξ) τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική 

Οοξρτξοά»), η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ 

ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά». 

2.4.5  Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα 

δόδεκα (12) μημόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Οοξρτξοά η ξπξία 

ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αμχςέοχ ποξβλεπϊμεμξ απξοοίπςεςαι. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, με αμςίρςξιυη παοάςαρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ 

ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 παο. 1 α ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 

παοάγοατξ 2.2.2. ςηπ παοξϋραπ, κας' αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ 

ποξβλεπϊμεμη χπ άμχ αουική διάοκεια. 

Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 

απξςελέρμαςα ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, 

καςά πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ 

ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ 

είςε μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά και ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ 

ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ αμόςαςξσ ξοίξσ παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. Ρςημ 

ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ και 

απξκλείξμςαι ξι λξιπξί ξικξμξμικξί τξοείπ. 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 33 παο.3 ςξσ Μ. 4608/16 με ςημ ξπξία ποξρςίθεςαι μέξ εδάτιξ ρςημ παο.4 

ςξσ άοθοξσ 97 ςξσ Μ.4412/16:  «ρε πεοίπςχρη πξσ λήνει ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ και 

δεμ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ ποξρτξοάπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι με αιςιξλξγημέμη απϊταρή 

ςηπ, ετϊρξμ η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, μα ζηςήρει εκ ςχμ 
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σρςέοχμ απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία είςε μα παοαςείμξσμ ςημ 

ποξρτξοά ςξσπ είςε ϊυι.» 

2.4.6  Κϊγξι απϊοοιφηπ ποξρτξοόμ 

H αμαθέςξσρα αουή με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, απξοοίπςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρτξοά: 

α) η ξπξία δεμ σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι πιξ 

πάμχ και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.1 (Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.2. 

(Υοϊμξπ και ςοϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.3. (Οεοιευϊμεμξ τακέλχμ δικαιξλξγηςικόμ 

ρσμμεςξυήπ, ςευμικήπ ποξρτξοάπ), 2.4.4. (Οεοιευϊμεμξ τακέλξσ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 

ςοϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ) , 2.4.5. (Υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ), 

3.1. (Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ), 3.2 (Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ) ςηπ παοξϋραπ, 

β) η ξπξία πεοιέυει αςέλειεπ, ελλείφειπ, αράτειεπ ή ρτάλμαςα, ετϊρξμ ασςά δεμ επιδέυξμςαι 

ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη ή ετϊρξμ επιδέυξμςαι ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη, δεμ έυξσμ 

απξκαςαρςαθεί καςά ςημ απξρατήμιρη και ςημ ρσμπλήοχρή ςηπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 

3.1.1. ςηπ παοξϋρηπ διακήοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ έυει παοάρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγήρειπ, εμςϊπ ςηπ 

ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ ή η ενήγηρη δεμ είμαι απξδεκςή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή 

ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.1.1. ςηπ παοξϋραπ και ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) Ζ ξπξία είμαι εμαλλακςική ποξρτξοά, 

ε) η ξπξία σπξβάλλεςαι απϊ έμαμ ποξρτέοξμςα πξσ έυει σπξβάλλει δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ 

ποξρτξοέπ. Ξ πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3 πεο.γ ςηπ 

παοξϋραπ ( πεο. γ΄ ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) και ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχμ 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ με κξιμά μέλη, καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ 

ρσμμεςέυξσμ είςε ασςξςελόπ είςε χπ μέλη εμόρεχμ.  

ζ) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

η) η ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ,  

θ) η ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ 

παοξϋρηπ διακήοσνηπ και απξκλίρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ. 
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3. ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ - ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

3.1  Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

3.1.1 Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ  αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ (Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ), ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ 

ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 

4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική 

Οοξρτξοά» ςημ Οαοαρκεσή 10/07/2020 και όοα 10.30 π.μ.   

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», καςά ςημ 

ημεοξμημία και όοα πξσ θα ξοίρει η αμαθέςξσρα αουή 

 

Λε ςημ απξρτοάγιρη ςχμ χπ άμχ τακέλχμ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 

3.1.2 ςηπ παοξϋραπ, κάθε ποξρτέοχμ απξκςά ποϊρβαρη ρςιπ λξιπέπ ποξρτξοέπ και ςα 

σπξβληθέμςα δικαιξλξγηςικά ςξσπ, με ςημ επιτϋλανη ςχμ πςσυόμ εκείμχμ ςηπ κάθε ποξρτξοάπ, 

πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ εμπιρςεσςικέπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καλέρει ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ρσμπληοόρξσμ ή μα 

διεσκοιμίρξσμ ςα έγγοατα ή δικαιξλξγηςικά πξσ έυξσμ σπξβληθεί, ή μα διεσκοιμίρξσμ ςξ 

πεοιευϊμεμξ ςηπ ςευμικήπ ή ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 

4412/2016. 

4.1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή 

ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ Ρϋρςημα ξογάμχμ 

ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Διδικϊςεοα : 

α) ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ καςαυχοεί ϊρξσπ σπέβαλαμ ποξρτξοέπ, καθόπ και ςα 

σπξβληθέμςα ασςόμ δικαιξλξγηςικά και ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ασςόμ ρε ποακςικϊ, ςξ 

ξπξίξ σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςξσ ξογάμξσ. 

β) Ρςη ρσμέυεια ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη μϊμξ ςχμ ςευμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ 

ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και ρσμςάρρεςαι ποακςικϊ για ςημ 

απϊοοιφη ϊρχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ δεμ πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ και ςημ απξδξυή ϊρχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ αμςίρςξιυα πληοξϋμ ςα αμχςέοχ. 

Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ μπξοεί μα 

ρσμςάρρεςαι εμιαίξ ποακςικϊ, ςξ ξπξίξ κξιμξπξιείςαι απϊ ςξ χπ άμχ ϊογαμξ, μέρχ ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», μϊμξ ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ποξκειμέμξσ η ςελεσςαία μα 

ξοίρει ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςξσ (σπξ)τακέλξσ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ. 
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γ) Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, απξρτοαγίζξμςαι, καςά 

ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι ρςημ ειδική ποϊρκληρη ξι τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ 

ποξρτξοόμ. 

δ) ξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ 

ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςιπ ςευμικέπ ποξρτξοέπ και ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ 

έκοιμε πλήοη και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ παοξϋραπ και ρσμςάρρει 

ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή ςξσπ, ςημ καςάςανη ςχμ 

ποξρτξοόμ και ςημ αμάδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. ξ εμ λϊγχ ποακςικϊ κξιμξπξιείςαι 

απϊ ςξ χπ άμχ ϊογαμξ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

ποξπ έγκοιρη. 

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η 

αμαθέςξσρα αουή απαιςεί απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ πξσ 

ποξςείμξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ ϊοιξ δέκα (10) 

ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή εταομϊζξμςαι ςα 

άοθοα 88 και 89 μ. 4412/2016.  

Ζ εκςίμηρη και ςα ρυεςικά αιςήμαςα ποξπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ για ςημ παοξυή ενηγήρεχμ ρυεςικά 

με ςξ αμ μία ποξρτξοά ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή εμαπϊκειμςαι ρςημ κοίρη είςε ςηπ Δπιςοξπήπ 

Διαγχμιρμξϋ, καςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ σπξβληθειρόμ ποξρτξοόμ, είςε ςξσ απξταιμξμέμξσ 

ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, καςά ςη διαδικαρία έγκοιρηπ ςξσ ποακςικξϋ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Διαγχμιρμξϋ. Ρε κάθε πεοίπςχρη η κοίρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ρυεςικά με ςιπ αρσμήθιρςα 

υαμηλέπ ποξρτξοέπ και ςημ απξδξυή ή ϊυι ςχμ ρυεςικόμ ενηγήρεχμ εκ μέοξσπ ςχμ 

ποξρτεοϊμςχμ εμρχμαςόμεςαι ρςημ χπ καςχςέοχ εμιαία απϊταρη 

Ρςημ πεοίπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη 

μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. Ζ κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ 

ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και παοξσρία ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ςιπ 

ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. 

Ρςη ρσμέυεια εκδίδεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή μια απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμξμςαι ςα 

απξςελέρμαςα  ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ ρςαδίχμ  («Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ», «ευμική 

Οοξρτξοά» και «Ξικξμξμική Οοξρτξοά»), η ξπξία κξιμξπξιείςαι με επιμέλεια ασςήπ ρςξσπ 

ποξρτέοξμςεπ μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ρσρςήμαςξπ ΔΡΖΔΖΡ, μαζί με 

αμςίγοατξ ςχμ αμςιρςξίυχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ ςχμ χπ άμχ ρςαδίχμ.  

Ιαςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη, αμεναοςήςχπ πξρξϋ και διαδικαρίαπ, ϊςαμ εν αουήπ έυει σπξβληθεί μία 

ποξρτξοά, εκδίδεςαι μια απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμξμςαι ςα απξςελέρμαςα ϊλχμ ςχμ 

ρςαδίχμ, ήςξι Δικαιξλξγηςικόμ Ρσμμεςξυήπ, ευμικήπ Οοξρτξοάπ και Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

3.2 Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ - Δικαιξλξγηςικά 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 

 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ ποξρτέοχμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η 

καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ»), ειδξπξιείςαι εγγοάτχπ, μα σπξβάλει εμςϊπ δέκα (10) 
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ημεοόμ, απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ςα απξδεικςικά 

έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ και ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα πξσ εκδίδξμςαι, ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 4250/2014 (Α΄ 74) ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 80, 

ϊπχπ καθξοίζξμςαι ειδικϊςεοα ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ (παο. 2.2.7.2), χπ απξδεικςικά 

ρςξιυεία για ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ διακήοσνηπ, 

καθόπ και για ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.4-2.2.6 

ασςήπ.Διδικά ςα απξδεικςικά ςα ξπξία απξςελξϋμ ιδιχςικά έγγοατα, μπξοεί μα γίμξμςαι 

απξδεκςά και ρε απλή τχςξςσπία, ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία 

βεβαιόμεςαι η ακοίβεια ςξσπ. 

α εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικά, σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), 

ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ρε μξοτή αουείχμ pdf και ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη 

απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσ ςξσπ, καςά ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ μ. 4250/2014 (Α’ 94). Διδικά ςα απξδεικςικά ςα ξπξία απξςελξύμ ιδιωςικά 

έγγοατα, μπξοεί μα γίμξμςαι απξδεκςά και ρε απλή τωςξςσπία, ετόρξμ ρσμσπξβάλλεςαι 

σπεύθσμη δήλωρη ρςημ ξπξία βεβαιώμεςαι η ακοίβειά ςξσπ και η ξπξία ποέπει μα έυει 

ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποόρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςωμ δικαιξλξγηςικώμ. 

Όςαμ σπξγοάτξμςαι από ςξμ ίδιξ τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή.  

Λε ςημ παοαλαβή ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ, ςξ ρϋρςημα εκδίδει επιβεβαίχρη ςηπ παοαλαβήπ 

ςξσπ και απξρςέλλει εμημεοχςικϊ ηλεκςοξμικϊ μήμσμα ρ’ ασςϊμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η 

καςακϋοχρη.  

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ 

σπξβλήθηκαμ και ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ σπξβάλλει εμςϊπ ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ ςχμ δέκα 

(10) ημεοόμ, ποξπ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ανιξλϊγηρηπ αίςημα για ςημ παοάςαρη ςηπ ποξθερμίαπ 

σπξβξλήπ, ςξ ξπξίξ ρσμξδεϋεςαι με απξδεικςικά έγγοατα απϊ ςα ξπξία μα απξδεικμϋεςαι ϊςι 

έυει αιςηθεί ςη υξοήγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, η αμαθέςξσρα αουή παοαςείμει ςημ ποξθερμία 

σπξβξλήπ ςξσπ για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςη υξοήγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςιπ αομϊδιεπ 

αουέπ. 

ξ παοϊμ εταομϊζεςαι και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ η αμαθέςξσρα αουή ζηςήρει ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ και 

ποιμ ςξ ρςάδιξ καςακϋοχρηπ, κας΄ εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςξσ άοθοξσ 79 παο. 5 εδατ. α’ ςξσ 

μ. 4412/2016, ςηοξσμέμχμ ςχμ αουόμ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ.  

Όρξι δεμ έυξσμ απξκλειρςεί ξοιρςικά λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 

καςαςέθηκαμ. 

Απξοοίπςεςαι η ποξρτξοά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 

η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ 

αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ 

διαδικαρίαπ, εάμ: 

i)  καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ 

με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ είμαι φεσδή ή αμακοιβή, ή  

ii)  δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα ή 

αμςίγοατα ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ή  
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iii) απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋξμςαι 

ξι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα άοθοα 2.2.3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) και 

2.2.4 έχπ 2.2.6 (κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ) ςηπ παοξϋραπ,  

Ρε πεοίπςχρη έγκαιοηπ και ποξρήκξσραπ εμημέοχρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για μεςαβξλέπ 

ρςιπ ποξωπξθέρειπ ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ 

Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ ϊςι πληοξί, ξι ξπξίεπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ έλαβε γμόρη μεςά ςημ 

δήλχρη και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ για ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ (ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ), δεμ καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η 

εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ.  

Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπξβάλλει αληθή ή ακοιβή δήλχρη ή δεμ ποξρκξμίρει 

έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι πληοξί ςα κοιςήοια 

πξιξςικήπ επιλξγήπ ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.4 -2.2.6 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, η 

διαδικαρία μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 

απϊ ςημ Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτεςαι η ςσυϊμ ρσμπλήοχρη 

δικαιξλξγηςικόμ ϊπχπ ξοίζεςαι παοαπάμχ και ςη διαβίβαρη ςξσ τακέλξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ 

ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

είςε για ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι, η αομϊδια επιςοξπή ςξσ διαγχμιρμξϋ, με αιςιξλξγημέμη ειρήγηρή ςηπ, μπξοεί 

μα ποξςείμει ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ για ξλϊκληοη ή μεγαλϋςεοη ή μικοϊςεοη πξρϊςηςα 

καςά πξρξρςϊ ρςα εκαςϊ και χπ ενήπ:  Οξρξρςϊ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ 

μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ και ξμξίχπ πξρξρςϊ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ 

μικοϊςεοηπ πξρϊςηςαπ. 

α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ 

επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

3.3 Ιαςακϋοχρη - ρϋμαφη ρϋμβαρηπ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ 

ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ρε κάθε ποξρτέοξμςα 

πξσ δεμ απξκλειρθεί ξοιρςικά εκςϊπ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 100 ςξσ 

μ. 4412/2016 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ 

«Δπικξιμχμία».   

Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ δεμ παοάγει ςα έμμξμα απξςελέρμαςά ςηπ, ετϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή 

δεμ ςημ κξιμξπξίηρε ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ πξσ δεμ έυξσμ απξκλειρςεί ξοιρςικά. α 

έμμξμα απξςελέρμαςα ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και ιδίχπ η ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επέουξμςαι 

ετϊρξμ ρσμςοένξσμ ρχοεσςικά ςα ενήπ: 

α) παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ ή ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ, 

παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. και 

ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο., εκδξθεί απϊταρη 

επί ςηπ αίςηρηπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ υξοήγηρηπ ποξρχοιμήπ διαςαγήπ, ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ.4412/2016, 
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β) ξλξκληοχθεί επιςσυόπ ξ ποξρσμβαςικϊπ έλεγυξπ απϊ ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ρϋμτχμα με ςα 

άοθοα 35 και 36 ςξσ μ. 4129/2013, ετϊρξμ απαιςείςαι, 

και  

γ) κξιμξπξιηθεί η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ 

σπξβάλλει, ρςημ πεοίπςχρη πξσ απαιςείςαι, έπειςα απϊ ρυεςική ποϊρκληρη, σπεϋθσμη δήλχρη, 

πξσ σπξγοάτεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 79Α, ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι, δεμ έυξσμ 

επέλθει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 104 και μϊμξμ ρςημ 

πεοίπςχρη ςξσ ποξρσμβαςικξϋ ελέγυξσ ή ςηπ άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςά ςηπ 

απϊταρηπ καςακϋοχρηπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη ελέγυεςαι απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή 

Διαγχμιρμξϋ, η ξπξία ρσμςάρρει ποακςικϊ πξσ ρσμξδεϋει ςη ρϋμβαρη. 

Ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ 

ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 360 και επϊμεμα. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ 

ποξρκξμίζξμςαπ ςημ αμάλξγη εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ, θέςξμςάπ ςξσ ποξθερμία πξσ 

δε μπξοεί μα σπεοβαίμει ςιπ είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ 

ποϊρκληρηπ. ξ ρσμτχμηςικϊ έυει απξδεικςικϊ υαοακςήοα. 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ χπ άμχ ρσμτχμηςικϊ μέρα 

ρςημ ςεθείρα ποξθερμία, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η 

εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ςξσ και ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 103 για ςξμ 

ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 

ποξρτξοά. Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ, η διαδικαρία αμάθερηπ μαςαιόμεςαι, ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ Μ.4412/16 ϊπχπ ιρυϋει. 

3.4 Οοξδικαρςικέπ Οοξρτσγέπ - Οοξρχοιμή Δικαρςική Οοξρςαρία 

 

Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει ή είυε ρσμτέοξμ μα ςξσ αμαςεθεί η ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη 

και έυει ή είυε σπξρςεί ή εμδέυεςαι μα σπξρςεί ζημία απϊ εκςελερςή ποάνη ή παοάλειφη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ καςά παοάβαρη ςηπ μξμξθερίαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ςηπ ερχςεοικήπ 

μξμξθερίαπ, δικαιξϋςαι μα αρκήρει ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ καςά ςηπ ρυεςικήπ 

ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικέπ και 

ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ. Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ 

ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι: 

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ 

ξικξμξμικϊ τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή 

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα, αμ υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ, 

(γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ 

βλάπςει ςα ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Διδικά για ςημ άρκηρη 

ποξρτσγήπ καςά ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ δεκαπέμςε 

(15) ημεοόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 
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Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι 

δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ. 

Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» 

ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ρςξμ ηλεκςοξμικϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ καςά πεοίπςχρη ςημ έμδεινη 

«Οοξδικαρςική Οοξρτσγή» και επιρσμάπςξμςαπ ςξ ρυεςικϊ έγγοατξ ρε μξοτή ηλεκςοξμικξϋ 

αουείξσ Portable Document Format (PDF), ςξ ξπξίξ τέοει εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική 

σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ απϊ ςξμ 

ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δημξρίξσ, καςά ςα ειδικά ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 363 ςξσ μ. 4412/2016 

ρςξ άοθοξ 19 παο. 1.1 και ρςξ άοθοξ 7  ςηπ με αοιθμ. 56902/215 Σ.Α..  

ξ παοάβξλξ  επιρςοέτεςαι ρςξμ ποξρτεϋγξμςα, ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ 

ποξρτσγήπ ςξσ ή ρε πεοίπςχρη πξσ, ποιμ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επί ςηπ 

ποξρτσγήπ, η αμαθέςξσρα αουή αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει ρςημ 

ξτειλϊμεμη εμέογεια.  

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 364 ςξσ μ. 

4412/2016. Ιαςά ςα λξιπά, η άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ 

διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ, εκςϊπ αμ ζηςηθξϋμ ποξρχοιμά μέςοα ποξρςαρίαπ καςά ςξ άοθοξ 366 

ςξσ μ.4412/2016. 

Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 

• κξιμξπξιξϋμ ςημ ποξρτσγή ρε κάθε εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ 

πεο. α ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο.1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016. 

• διαβιβάζξσμ ρςημ Αουή Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ) ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ 

πεο. β ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο. 1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΟΟ απξταίμεςαι αιςιξλξγημέμα επί ςηπ βαριμϊςηςαπ ςχμ ποξβαλλϊμεμχμ ποαγμαςικόμ και 

μξμικόμ ιρυσοιρμόμ ςηπ ποξρτσγήπ και ςχμ ιρυσοιρμόμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ και, ρε 

πεοίπςχρη παοέμβαρηπ, ςχμ ιρυσοιρμόμ ςξσ παοεμβαίμξμςξπ και δέυεςαι (εμ ϊλχ ή εμ μέοει) ή 

απξοοίπςει ςημ ποξρτσγή με απϊταρή ςηπ, η ξπξία εκδίδεςαι μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία 

είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ. 

Ξι υοήρςεπ - ξικξμξμικξί τξοείπ εμημεοόμξμςαι για ςημ απξδξυή ή ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτσγήπ 

απϊ ςημ ΑΔΟΟ. 

Ζ άρκηρη ςηπ χπ άμχ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ 

έμδικχμ βξηθημάςχμ  ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 

4412/2016 καςά ςχμ εκςελερςόμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςχμ αμαθεςξσρόμ αουόμ. 

Ζ αίςηρη αμαρςξλήπ καςαςίθεςαι ρςξ αομϊδιξ δικαρςήοιξ μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ 

απϊ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ. Για ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ 

αμαρςξλήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 372 παο. 4 ςξσ μ. 

4412/2016. 

Ζ άρκηρη αίςηρηπ αμαρςξλήπ κχλϋει ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή 

διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. 
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3.5 Λαςαίχρη Διαδικαρίαπ 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ή δϋμαςαι μα μαςαιόρει εμ ϊλχ ή εμ μέοει αιςιξλξγημέμα ςη 

διαδικαρία αμάθερηπ, για ςξσπ λϊγξσπ και σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ μ. 4412/2016, 

μεςά απϊ γμόμη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. Δπίρηπ, αμ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα 

ή παοαλείφειπ ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, μπξοεί, μεςά απϊ γμόμη ςξσ 

αομϊδιξσ ξογάμξσ, μα ακσοόρει μεοικόπ ςη διαδικαρία ή μα αμαμξοτόρει αμάλξγα ςξ 

απξςέλερμά ςηπ ή μα απξταρίρει ςημ επαμάληφή ςηπ απϊ ςξ ρημείξ πξσ εμτιλξυόοηρε ςξ 

ρτάλμα ή η παοάλειφη.  
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4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

4.1 Δγγσήρειπ  (καλήπ εκςέλερηπ, ποξκαςαβξλήπ, καλήπ λειςξσογίαπ) 

 

Α) Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ 

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ/εχμ πξσ ατξοξϋμ ϊλεπ ςιπ ξμάδεπ  απαιςείςαι η παοξυή 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 1 β) ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ 

ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ, και καςαςίθεςαι ποιμ ή 

καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή , ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' 

ελάυιρςξμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.1.5. ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ και επιπλέξμ ςξμ 

αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ ςημ εταομξγή 

ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςσυϊμ ιρϊπξρηπ ποξπ ασςϊμ ποξκαςαβξλήπ.  

Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ παοάγοατξ 4.5, η ξπξία ρσμεπάγεςαι 

αϋνηρη ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει ποιμ ςημ 

ςοξπξπξίηρη, ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςξσ 

πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ 

ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  

Ζ εγγσηςική θα ποέπει μα έυει διάοκεια ςξσλάυιρςξμ εμϊπ έςξσπ απϊ ςημ ημεοξμημία καςάθερήπ 

ςηπ 

 

Β) Δγγϋηρη ποξκαςαβξλήπ 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ για ςξμ ςοϊπξ πληοχμήπ ςξσ Αμαδϊυξσ ςηπ Ξμάδαπ Α επιλεγεί απϊ ασςϊμ η 

υξοήγηρη ποξκαςαβξλήπ καςά πξρξρςϊ επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, πξσ αμςιρςξιυεί ρε μεγαλϋςεοξ 

ϋφξπ πξρξϋ απϊ ασςϊ πξσ καλϋπςεςαι με ςημ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ποξρκξμίζεςαι απϊ ςξμ 

αμάδξυξ ςηπ Ξμάδαπ Α εγγϋηρη ποξκαςαβξλήπ, πξσ θα καλϋπςει ςη διατξοά μεςανϋ ςξσ πξρξϋ 

ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ και ςξσ πξρξϋ ςηπ καςαβαλλξμέμηπ ποξκαςαβξλήπ, με διάοκεια 

ςξσλάυιρςξμ ςέρρεοιπ (4) μήμεπ μεςά ςημ ποξθερμία ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ έογξσ. Ζ 

ποξκαςαβξλή και η εγγϋηρη ποξκαςαβξλήπ μπξοξϋμ μα υξοηγξϋμςαι ςμημαςικά, ρϋμτχμα με ςημ 

παοάγοατξ 5.1. ςηπ παοξϋραπ (ςοϊπξπ πληοχμήπ). 

Ζ εγγσηςική επιρςξλή ποξκαςαβξλήπ θα επιρςοατεί με ςημ ξοιρςική πξιξςική και πξρξςική 

παοαλαβή ςχμ ειδόμ ςηπ Ξμάδαπ Α.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ και η εγγϋηρη ποξκαςαβξλήπ επιρςοέτξμςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ, μεςά 

ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξ ξπξίξ 

αμςιρςξιυξϋμ. Δάμ ρςξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ αματέοξμςαι 

παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η επιρςοξτή ςχμ χπ άμχ εγγσήρεχμ γίμεςαι 

μεςά ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποξθέρμξσ.  
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Γ) Δγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ 

Δπιποϊρθεςα, ξ Αμάδξυξπ ςηπ Ξμάδαπ Α ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει 

εγγσηςική επιρςξλή, πξσ μα καλϋπςει ςξ 1,5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, υχοίπ Τ.Ο.Α., για 

ςημ εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια ρσρςημάςχμ. 

Ωπ υοϊμξπ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ιρυϋει ξ αμαγοατϊμεμξπ ρςξ Οαοάοςημα Θ «Αμαλσςική 

πεοιγοατή ειδόμ-ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ» 

Ζ εγγϋηρη ασςή θα καςαςίθεςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποιμ απϊ ςημ απξδέρμεσρη ςηπ 

εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, θα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για δσξ (2) 

επιπλέξμ μήμεπ απϊ ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ, ξ ξπξίξπ ποξρμεςοάςαι 

απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ ςηπ Ξμάδαπ Α, δηλαδή θα ιρυϋει ρσμξλικά για 

ςξσλάυιρςξμ είκξρι ένι μήμεπ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ.  

Ρςξ Οαοάοςημα II ςηπ Διακήοσνηπ πεοιλαμβάμξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ 

τξοέχμ, και ϊυι δερμεσςικά, σπξδείγμαςα και για ςα χπ άμχ ςοία είδη εγγσηςικόμ επιρςξλόμ. 

4.2  Ρσμβαςικϊ Ολαίριξ - Δταομξρςέα Μξμξθερία 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, ξι ϊοξι ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

4.3 Όοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

4.3.1 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ 

δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ 

Οαοάοςημα X ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄. 

Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ελέγυεςαι και 

βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ 

δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ 

ςξσπ. 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ 

πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ 

4.4 Σπεογξλαβία- Δκυχοήρειπ 

 

4.4.1. Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ 

αμάθερηπ ςηπ εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ 

σπξυοεόρεχμ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 απϊ σπεογξλάβξσπ δεμ αίοει ςημ 

εσθϋμη ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

4.4.2. Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή ςξ ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ 

σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ, ετϊρξμ είμαι γμχρςά ςη 

ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή.  Δπιπλέξμ, σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 60 από 218 

 

 

κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ ξπξίξ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ 

υοηριμξπξιεί εμ ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά 

ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ.. Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

με σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ 

διακξπήπ ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ 

ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ ςξμ ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα 

γμχρςξπξιήρει ρςημ αμαθέςξσρα αουή καςά ςημ χπ άμχ διαδικαρία.  

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ έυει ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ σπεογξλάβξσ ϊρξμ ατξοά ςη 

υοημαςξξικξμξμική επάοκεια-ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, ιρυϋξσμ και ξι ϊοξι ςηπ παο. 

2.2.6 ςηπ παοξϋραπ. 

4.4.3. Ζ αμαθέςξσρα αουή επαληθεϋει ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ 

σπεογξλάβξσπ, ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα 

ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.7.2 ςηπ παοξϋραπ, ετϊρξμ ςξ(α) ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ(α) ξπξίξ(α) ξ 

αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, σπεοβαίμξσμ ρχοεσςικά  

ςξ πξρξρςϊ ςξσ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπιπλέξμ, 

ποξκειμέμξσ μα μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, 

δϋμαςαι μα επαληθεϋρει ςξσπ χπ άμχ λϊγξσπ και για ςμήμα ή ςμήμαςα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ 

σπξλείπξμςαι ςξσ χπ άμχ πξρξρςξϋ.  

Όςαμ απϊ ςημ χπ άμχ επαλήθεσρη ποξκϋπςει ϊςι ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ απαιςεί ή 

δϋμαςαι μα απαιςήρει ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςιπ παο. 5 και 6 

ςξσ άοθοξσ 131 ςξσ μ. 4412/2016.  

4.4.4.Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ 

σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ 

Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ 

απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει 

ποξηγξσμέμχπ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά 

ρε ςοίςξσπ μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ, 

υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η ξπξία δίδεςαι, καςά ςημ 

απϊλσςη κοίρη ςηπ, ρε ϊλχπ εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ. Ρε πεοίπςχρη σπεογξλαβίαπ, καςά ςα 

αμχςέοχ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρκξμίζει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ςα ρυεςικά 

ρσμτχμηςικά, βεβαιόρειπ και πιρςξπξιηςικά ρε ποόςη αίςηρη ασςήπ. Ρε καμία δε αμάλξγη 

πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ 

αμάθερηπ εογαριόμ ρε ςοίςξσπ  ή σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή ρσμδέεςαι ρσμβαςικά 

με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. 

 

4.5 οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ καςά ςη διάοκειά ςηπ 

 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 
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4412/2016 και καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ πεο. β  ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ 

ίδιξσ Μϊμξσ (επιςοξπήπ παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). 

 

4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ- Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

4.6.1. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα 

καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 

ςξσ μ. 4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ 

πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί 

απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει 

αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ 

άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

Δπίρηπ, η Αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καςαγγείλει ςημ ρϋμβαρη ετϊρξμ: 

• Ξ Αμάδξυξπ κηοσυθεί ρε καςάρςαρη πςόυεσρηπ, λσθεί ή αμακληθεί η άδεια λειςξσογίαπ 

ςξσ ή γίμξσμ ποάνειπ αμαγκαρςικήπ εκςελέρεχπ ρε βάοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ ή ρε ρημαμςικϊ μέοξπ 

ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ ρςξιυείχμ ή ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη ή σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικήπ 

διαυείοιρηπ. 

• Ξ  Αμάδξυξπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά 

ςιπ ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

• Ξ Αμάδξυξπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 
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5. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

5.1 οϊπξπ πληοχμήπ 

 

5.1.1. Ζ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ/χμ ςχμ ξμάδχμ Β-Δ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ ξοιρςική 

παοαλαβή ςχμ ειδόμ ρςξ100% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςξσπ 

5.1.2. Ζ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ ςηπ ξμάδαπ Α θα ποαγμαςξπξιηθεί με έμαμ απϊ ςξσπ δσξ 

παοακάςχ ςοϊπξσπ, ξ ξπξίξπ θα ποέπει μα δηλχθεί ρςξμ σπξτάκελξ ςηπ ξικξμξμικήπ 

ποξρτξοάπ ςξσπ, Ετόρξμ δεμ επιλεγεί ςοόπξπ θα ιρυύρει ξ ςοόπξπ πληοχμήπ α) δηλαδή ρςξ 

100% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ 

α) ξ 100% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ  μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ  

β) Λε ςη υξοήγηρη έμςξκηπ ποξκαςαβξλήπ μέυοι πξρξρςξϋ 30% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ 

Τ.Ο.Α., με ςημ καςάθερη εγγϋηρηπ η ξπξία θα καλϋπςει ςη διατξοά μεςανϋ ςξσ πξρξϋ ςηπ 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ και ςξσ πξρξϋ ςηπ καςαβαλλϊμεμηπ ποξκαςαβξλήπ, ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72§1 πεο. δ ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ καςαβξλή ςξσ σπξλξίπξσ πξρξρςξϋ 

έχπ 70% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ Τ.Ο.Α., μεςά ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ σλικόμ. 

Ζ παοαπάμχ ποξκαςαβξλή θα είμαι έμςξκη. Ιαςά ςημ ενϊτληρη μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και 

πξιξςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ, θα παοακοαςείςαι ςϊκξπ επί ςηπ ειρποαυθείραπ ποξκαςαβξλήπ και 

για υοξμικϊ διάρςημα σπξλξγιζϊμεμξ απϊ ςημ ημεοξμημία λήφεχπ μέυοι ςημ ημεοξμημία ςηπ χπ 

άμχ παοαλαβήπ. Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ ςϊκξσ θα λαμβάμεςαι σπϊφη ςξ ϋφξπ ςξσ επιςξκίξσ ςχμ 

εμςϊκχμ γοαμμαςίχμ ςξσ Δημξρίξσ 12μημηπ διάοκειαπ πξσ θα ιρυϋει καςά ςημ ημεοξμημία λήφηπ 

ςηπ ποξκαςαβξλήπ ποξρασνημέμξ καςά 0,25 πξρξρςιαίεπ μξμάδεπ (ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη Σπ. 

Ξικξμξμικόμ 2/51557/0026/10-09-01,ΤΔΙ 1209/Β/01) ςξ ξπξίξ θα παοαμέμει ρςαθεοϊ μέυοι ςημ 

ενάμςληρη ςξσ πξρξϋ ςηπ υξοηγηθείραπ ποξκαςαβξλήπ. 

Ρε πεοίπςχρη Ιξιμξποανίαπ ή Έμχρηπ ποξρόπχμ υχοίπ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή, ςα 

παοαρςαςικά εκδίδξμςαι υχοιρςά απϊ κάθε έμα μέλξπ ςξσπ, αμάλξγα με ςξ μέοξπ ςηπ ποξμήθειαπ 

πξσ αμαςέθηκε ρε ασςά, ϊπχπ ασςϊ έυει πεοιγοατεί ρςημ ευμική Οοξρτξοά ςηπ ρυεςικήπ 

Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ. 

Δίμαι δσμαςϊμ επίρηπ, μα ποξβλετθεί και μα δηλχθεί καςά ςη διάοκεια ρϋμαφηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα αουή, με ςη ρϋμτχμη γμόμη ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ ξ ξοιρμϊπ εμϊπ μέλξσπ 

ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ χπ εκποξρόπξσ. Ξ εκποϊρχπξπ ασςϊπ θα εκδίδει ςξ ρυεςικϊ 

παοαρςαςικϊ και θα μεοιμμά για ςημ καςαβξλή ςχμ ρυεςικόμ πξρόμ ρςα σπϊλξιπα μέλη καςά ςξ 

λϊγξ ρσμμεςξυήπ εκάρςξσ. Ζ Αμαθέςξσρα αουή δεμ σπέυει καμιά εσθϋμη για ςημ ποξρήκξσρα 

καςαβξλή ρςα μέλη ςηπ εμόρεχπ/κξιμξποανίαπ και δεμ εμπλέκεςαι εμ γέμει καθ’ ξιξμδήπξςε 

ςοϊπξ ρε ζηςήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςιπ ερχςεοικέπ ρυέρειπ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ 

εμόρεχπ/κξιμξποανίαπ. 

Ζ πληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ θα γίμεςαι απϊ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ 

Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ, ςξ ξπξίξ έυει αμαλάβει ςημ ςαμειακή διαυείοιρη ςξσ έογξσ, με ςημ 

ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ άοθοξ 

107 πεο.34 και 35 ςξσ Μ.4497/2017, καθόπ και κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ ήθελε 

ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή.  
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Ρημειόμεςαι ϊςι είμαι σπξυοεχςικϊ μα καςαςεθξϋμ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.4.3.2 καςά 

πεοίπςχρη χπ δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ ςα ενήπ: 

i. Οι καςαρκεσαρςέπ- ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ξι ξπξίξι έυξσμ έδοα ρςημ 

Ελλάδα θα σπξβάλλξσμ:  Έγγοατξ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ϊςι η έδοα ςηπ επιυείοηρηπ 

βοίρκεςαι ρςημ Δλλάδα καθόπ και σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι ςα είδη καςαρκεσάζξμςαι ρςημ 

έδοα ςξσπ.  

 

ii. Οι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι αγξοαρςέπ ειδώμ πξσ παοάγξμςαι ρςημ Δλλάδα: ξμξίχπ, 

θα αμαζηςήρξσμ απϊ ςξσπ πχληςέπ ςξσπ έγγοατξ ςξσ Δπιμεληςηοίξσ πεοί ςηπ έδοαπ ςηπ 

καςαρκεσάρςοιαπ επιυείοηρηπ και σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ ςηπ ςελεσςαίαπ ϊςι 

ςα είδη καςαρκεσάζξμςαι ρςημ έδοα ςξσ. α έγγοατα θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα ρυεςικά 

αμςίγοατα παοαρςαςικόμ έκδξρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή ή ςξσ πχληςή. Ρςα παοαρςαςικά, 

θα αματέοξμςαι ςα είδη πξσ ποξρτέοξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ και ςα ξπξία θα 

ποέπει μα πληοξϋμ ςξμ καμϊμα καςαγχγήπ. 

 
iii. Οι ποξρτέοξμςεπ είδη πξσ έυξσμ ειραυθεί από ςιπ υώοεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

παοάγοατξ 2.2.1 ςηπ παοξύραπ θα σπξβάλλξσμ «Οιρςξπξιηςικϊ καςαγχγήπ» 

(certificate of origin) για ςα αγαθά πξσ αγξοάρςηκαμ. Ξ αγξοαρςήπ και ποξρτέοχμ 

ποέπει μα ζηςήρει ασςϊ ςξ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ πχληςή ςξσ.  

5.1.2.Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, 

ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςξσ 

σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ 

βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ:  

α) Ιοάςηρη 0,07% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 

ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ Σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ επιβάλλεςαι (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 44 

ςξσ Μ.4605/19). 

β) Ιοάςηρη 0,06% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 

ςηπ αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ 

Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (άοθοξ 350 παο. 3 ςξσ μ. 4412/2016) . 

γ) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 

4412/20163.  η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε 

ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

και Οοξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ Μ. 4412/2016. Ζ εταομξγή ςηπ 

κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ σπϊ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ παοαγοάτξσ.  

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ρςημ 

επ’ ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ.(καςά ςη δημξρίεσρη ςηπ παοξϋραπ ςξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ αμέουεςαι 

ρε πξρξρςϊ 3% επί ςηπ κοάςηρηπ και ξ Ξ.Γ.Α. υαοςξρήμξσ ρε πξρξρςϊ 20% επ’ασςξϋ). 

                                                           
3
 Ρ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Φουριςμοφ και Ρικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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Ρϋμτχμα με ςημ παο.2 ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013), ρςξ καθαοϊ 

πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ αγαθόμ εταομϊζεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4% επί ςξσ καθαοξϋ 

πξρξϋ πληοχμήπ . 

5.2 Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – Ισοόρειπ- Οξιμικέπ οήςοεπ 

 

5.2.1. Ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα 

πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 

αομϊδιξσ ξογάμξσ, ετϊρξμ δεμ τξοςόρει, παοαδόρει ή αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά σλικά ή 

δεμ επιρκεσάρει ή ρσμςηοήρει ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ 

ςξσ δξθεί, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ μ. 4412/2016 και  ρςημ παοξϋρα 

διακήοσνη. 

Δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ  ϊςαμ: 

α) ςξ σλικϊ δεμ τξοςχθεί ή παοαδξθεί ή αμςικαςαρςαθεί με εσθϋμη ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη 

ρϋμβαρη. 

β) ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ 

Ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη 

ςξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ 

σπξυοεχςικά καλεί ςξμ αμάδξυξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

β) είρποανη εμςϊκχπ ςηπ ποξκαςαβξλήπ πξσ υξοηγήθηκε ρςξμ έκπςχςξ απϊ ςη ρϋμβαρη αμάδξυξ 

είςε απϊ πξρϊμ πξσ δικαιξϋςαι μα λάβει είςε με καςάθερη ςξσ πξρξϋ απϊ ςξμ ίδιξ είςε με 

καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ ποξκαςαβξλήπ. Ξ σπξλξγιρμϊπ ςχμ ςϊκχμ γίμεςαι απϊ ςημ ημεοξμημία 

λήφηπ ςηπ ποξκαςαβξλήπ απϊ ςξμ αμάδξυξ μέυοι ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ςηπ απϊταρηπ 

κήοσνηπ ςξσ χπ εκπςόςξσ, με ςξ ιρυϋξμ κάθε τξοά αμόςαςξ ϊοιξ επιςξκίξσ για ςϊκξ απϊ 

δικαιξποανία, απϊ ςημ ημεοξμημία δε ασςή και μέυοι ςηπ επιρςοξτήπ ςηπ, με ςξ ιρυϋξμ κάθε 

τξοά επιςϊκιξ για ςϊκξ σπεοημεοίαπ . 

5.2.2.  Αμ ςξ σλικϊ τξοςχθεί - παοαδξθεί ή αμςικαςαρςαθεί μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ 

και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ 

Μ.4412/16, επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε 

εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ 

σλικόμ, υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα σλικά πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη 

ςχμ σλικόμ πξσ παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ 

ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ ασςόμ. 

Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για τϊοςχρη- παοάδξρη ή 

αμςικαςάρςαρη ςχμ σλικόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη 

ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοήλθε πέοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςά 

ςα διάτξοα ρςάδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξίξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμάδξυξπ και παοαςείμεςαι, 

αμςίρςξιυα, ξ υοϊμξπ τϊοςχρηπ - παοάδξρηπ. 

Δτϊρξμ ξ αμάδξυξπ έυει λάβει ποξκαςαβξλή, εκςϊπ απϊ ςξ ποξβλεπϊμεμξ καςά ςα αμχςέοχ 

ποϊρςιμξ, καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ και ςϊκξπ επί ςξσ πξρξϋ ςηπ ποξκαςαβξλήπ, πξσ 
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σπξλξγίζεςαι απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ λήνηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, μέυοι ςημ ποξρκϊμιρη ςξσ 

ρσμβαςικξϋ σλικξϋ, με ςξ ιρυϋξμ κάθε τξοά αμόςαςξ ϊοιξ ςξσ πξρξρςξϋ ςξσ ςϊκξσ 

σπεοημεοίαπ.  

Ζ είρποανη ςξσ ποξρςίμξσ και ςχμ ςϊκχμ επί ςηπ ποξκαςαβξλήπ γίμεςαι με παοακοάςηρη απϊ ςξ 

πξρϊ πληοχμήπ ςξσ αμαδϊυξσ ή, ρε πεοίπςχρη αμεπάοκειαπ ή έλλειφηπ ασςξϋ, με ιρϊπξρη 

καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ αμςίρςξιυα, ετϊρξμ ξ αμάδξυξπ 

δεμ καςαθέρει ςξ απαιςξϋμεμξ πξρϊ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ και ξι ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε 

ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

5.3 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ δικαρςική επίλσρη διατξοόμ καςά ςη διαδικαρία 

εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ 

 

1. Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ 

εταομξγή ςχμ ϊοχμ ςχμ άοθοχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 

6.1. (Υοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ), 6.4. (Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςάρςαρη), 

καθόπ και κας΄ εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ 

μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική 

ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ 

ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ 

κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα 

απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ξογάμξσ ρςιπ πεοιπςόρειπ β΄ και δ΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ 

απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ 

ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά 

ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ 

απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι 

ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ 

μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί.». 

2. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη 

ποξμήθειαπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ 

διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ 

Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη 

αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ Οεοιτέοεια δϋξ ή 

πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ 

ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 

ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ 

διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η 

ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ 

δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ 

ποάνηπ ή παοάλειφηπ (βλ.ρυεςικά παοάγοατξ 24α ςξσ άοθοξσ 43). 

3. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη 

ποξμήθειαπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ 

διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ 

Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη 
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αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ Οεοιτέοεια δϋξ ή 

πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ 

ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 

ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ 

διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η 

ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ 

δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ 

ποάνηπ ή παοάλειφηπ (βλ.ρυεςικά παοάγοατξ 24α ςξσ άοθοξσ 43). 
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6. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

6.1  Υοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ 

 

6.1.1. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδόρει ξοιρςικά ςα είδη, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

παοξϋραπ, εμςϊπ ςερράοχμ (4) μημόμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ. 

Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι, ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ 

αουικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 206 ςξσ μ. 

4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ αίςημα σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ και η παοάςαρη 

υξοηγείςαι υχοίπ μα ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί λϊγξι πξσ 

καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ 

επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 207 ςξσ μ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάμ λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα 

παοάςαρηπ ή, εάμ λήνει ξ παοαςαθείπ, καςά ςα αμχςέοχ, υοϊμξπ, υχοίπ μα παοαδξθεί ςξ σλικϊ, 

ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. 

6.1.3. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ Αμαθέςξσρα αουή και ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ, 

για ςημ ημεοξμημία πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςξ σλικϊ, ςξσλάυιρςξμ επςά (7) εογάριμεπ 

ημέοεπ μχοίςεοα. 

Λεςά απϊ κάθε ποξρκϊμιρη είδξσπ ρςξ υόοξ παοάδξρηπ πξσ ξοίρςηκε απϊ ςημ Αμαθέςξσρα 

Αουή, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή απξδεικςικϊ, θεχοημέμξ απϊ 

ςξμ παοαλαβϊμςα σπάλληλξ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι η ημεοξμημία 

ποξρκϊμιρηπ, ςξ είδξπ, η πξρϊςηςα καθόπ και ςξ ςμήμα (ιδίχπ για ςημ Ξμάδα Α) και ςξμ αοιθμϊ 

ςηπ ρϋμβαρηπ ρε εκςέλερη ςηπ ξπξίαπ ποξρκξμίρςηκε. 

6.2  Οαοαλαβή σλικόμ - Υοϊμξπ και ςοϊπξπ παοαλαβήπ σλικόμ 

6.2.1. H παοαλαβή ςχμ ειδόμ γίμεςαι απϊ επιςοξπέπ, ποχςξβάθμιεπ ή και δεσςεοξβάθμιεπ, πξσ 

ρσγκοξςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 εδ. β ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16 ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 208 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ και ςξ Οαοάοςημα III (ρυέδιξ ρϋμβαρηπ) ςηπ 

παοξϋραπ Διακήοσνηπ. Ιαςά ςημ διαδικαρία παοαλαβήπ ςχμ σλικόμ διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και 

πξιξςικϊπ έλεγυξπ και ετϊρξμ ςξ επιθσμεί μπξοεί μα παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. 

Ξ Αμάδξυξπ τέοει ςξμ κίμδσμξ για κάθε ζημία ή απόλεια ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ μέυοι ςημ 

παοάδξρή ςξσπ ρςξμ ςϊπξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ εγκαςάρςαρηπ και 

μέυοι ςξ πέοαπ ασςήπ, σπξυοεξϋμεμξπ ρε πεοίπςχρη ζημιάπ, τθξοάπ ή απόλειαπ ρε πλήοη 

απξκαςάρςαρη ή, ακϊμη και αμςικαςάρςαρή ςξσπ. Λεςά ςημ εγκαςάρςαρη ξ κίμδσμξπ 

μεςαβιβάζεςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

Ωπ υοϊμξπ ποαγμαςικήπ ποξρκϊμιρηπ ςχμ ειδόμ/ενξπλιρμόμ ξοίζεςαι η παοάδξρη ρε πλήοη 

λειςξσογία ςχμ ειδόμ/ρσρςημάςχμ (ετϊρξμ δηλαδή θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ϊλξι ξι καςά 

πεοίπςχρη έλεγυξι, δξκιμέπ-πιλξςική λειςξσογία, εκπαίδεσρη/ επίδεινη, η σπξρςήοινη καςά ςημ 

αουική πλήοη λειςξσογία roll-out, ϊπχπ ασςέπ αμά Ξμάδα ποξβλέπξμςαι ρςξ Οαοάοςημα I. Λεςά 

ςημ καςά ςα χπ άμχ ποξρκϊμιρη ςχμ σλικόμ και ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ 

Αμαδϊυξσ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παοξϋρα, η Δπιςοξπή ρσμςάρρει ποχςϊκξλλα 
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(μακοξρκξπικϊ – ξοιρςικϊ- παοαλαβήπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοήρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ) 

ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16. 

α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςιπ επιςοξπέπ παοαλαβήπ(ποχςξβάθμιεπ – 

δεσςεοξβάθμιεπ)  κξιμξπξιξϋμςαι σπξυοεχςικά και ρςξσπ αμαδϊυξσπ. 

6.2.2. Ζ παοαλαβή ςχμ ειδόμ και η έκδξρη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ παοαλαβήπ ρϋμτχμα με 

ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16 ποαγμαςξπξιείςαι, εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ, απϊ ςημ 

καςά ςα χπ άμχ παοάδξρη ςχμ ειδόμ ρε πλήοη λειςξσογία. 

ξ κϊρςξπ ςηπ διεμέογειαπ ςχμ ελέγυχμ βαοϋμει ςξμ αμάδξυξ. 

Σλικά πξσ απξοοίτθηκαμ ή κοίθηκαμ παοαληπςέα με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ, με βάρη 

ςξσπ ελέγυξσπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε η ποχςξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ, μπξοξϋμ μα 

παοαπέμπξμςαι για επαμενέςαρη ρε δεσςεοξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ ϋρςεοα απϊ αίςημα ςξσ 

αμαδϊυξσ ή ασςεπάγγελςα ρϋμτχμα με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ.4412/16. α ένξδα 

βαοϋμξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξμ αμάδξυξ. 

Αμ η παοαλαβή ςχμ σλικόμ και η ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ δεμ ποαγμαςξπξιηθεί απϊ 

ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ μέρα ρςξμ ξοιζϊμεμξ απϊ ςη ρϋμβαρη υοϊμξ, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή 

ρσμςελέρθηκε ασςξδίκαια, με κάθε επιτϋλανη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ Δημξρίξσ και εκδίδεςαι ποξπ 

ςξϋςξ ρυεςική απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, με βάρη μϊμξ ςξ θεχοημέμξ απϊ 

ςημ σπηοερία πξσ παοαλαμβάμει ςα σλικά απξδεικςικϊ ποξρκϊμιρηπ ςξϋςχμ, ρϋμτχμα δε με ςημ 

απϊταρη ασςή η απξθήκη ςξσ τξοέα εκδίδει δελςίξ ειραγχγήπ ςξσ σλικξϋ και εγγοατήπ ςξσ ρςα 

βιβλία ςηπ, ποξκειμέμξσ μα ποαγμαςξπξιηθεί η πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ επιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι 

με απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ 

ποϊεδοξπ και ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ 

απϊ ςημ ρϋμβαρη υοϊμξ. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ 

παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ χπ άμχ παοάγοατξ 1 και ςξ άοθοξ 208 ςξσ μ. 4412/2016 

και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ποξκαςαβξλήπ και καλήπ 

εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτξμςαι ποιμ απϊ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη 

ρϋμβαρη ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. 

6.3 Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – Αμςικαςάρςαρη 

 

6.3.1. Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοηπ ή μέοξσπ ςηπ ρσμβαςικήπ πξρϊςηςαπ ςχμ 

σλικόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ 

ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρή ςηπ με άλλη, πξσ μα είμαι ρϋμτχμη με ςξσπ ϊοξσπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. 

6.3.2. Αμ η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, η ποξθερμία πξσ 

ξοίζεςαι για ςημ αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, ξ δε αμάδξυξπ θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ 

εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ. Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςα σλικά πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα 

ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και ετϊρξμ έυει λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ και σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 
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6.3.3. Ζ επιρςοξτή ςχμ σλικόμ πξσ απξοοίτθηκαμ γίμεςαι ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ 

παο. 2 και 3  ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

6.4 Δγγσημέμη λειςξσογία ποξμήθειαπ ( για ςα είδη ςηπ Ξμάδαπ Α) 

 

Ιαςά ςημ πεοίξδξ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ για ςα είδη ςηπ Ξμάδαπ Α πξσ ξοίζεςαι χπ 

ςξσλάυιρςξμ διεςήπ και σπξλξγίζεςαι απϊ ςημ έκδξρη ςξσ ποχςξκϊλλξσ ξοιρςικήπ πξρξςικήπ και 

πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ ρσρςημάςχμ, ρϋμτχμα και με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ Οαοάοςημα I ςηπ 

Διακήοσνηπ, θα εναρταλιρθεί πλήοηπ ςευμική σπξρςήοινη (με αμςίρςξιυη εγγϋηρη 

απξκαςάρςαρηπ ποξβλημάςχμ εμςϊπ 48 χοόμ) και ρσμςήοηρη με αμςαλλακςικά. 

 

Σν πιαίζην Τπεξεζηώλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάηω:  

1. Οοξληπςική ρσμςήοηρη (εογαρίεπ και αμςαλλακςικά) ςξσ ενξπλιρμξϋ. Ζ ρσυμϊςηςα ςχμ 

ποξληπςικόμ ελέγυχμ ποέπει μα καθξοίζεςαι ρςημ ςευμική ποξρτξοά και μα είμαι 

ρϋμτχμη με ςιπ ξδηγίεπ και ποξδιαγοατέπ ςχμ καςαρκεσαρςικόμ ξίκχμ (ετϊρξμ 

σπάουξσμ). 

2. Απξκαςάρςαρη ςχμ βλαβόμ και αμχμαλιόμ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςξσ 

λξγιρμικξϋ ρσρςημάςχμ (system software)  

3. Διϊοθχρη ρταλμάςχμ ςξσ λξγιρμικξϋ εταομξγόμ ςξσ Ρσρςήμαςξπ (bug fixing)  

4. Δμημέοχρη για ςιπ μέεπ εκδϊρειπ ςξσ Κξγιρμικξϋ ρσρςήμαςξπ και ςξσ Κξγιρμικξϋ 

εταομξγόμ πξσ έυει αμαπςσυθεί  

5. Δμημέοχρη για ςημ απαιςξϋμεμη αμαβάθμιρη ςξσ ενξπλιρμξϋ ποξκειμέμξσ μα 

σπξρςηοιυθξϋμ ξι παοαπάμχ μέεπ εκδϊρειπ  

6. Οοξμήθεια, εγκαςάρςαρη και ξλξκλήοχρη ςχμ μέχμ εκδϊρεχμ ςξσ λξγιρμικξϋ 

ρσρςήμαςξπ (system software) πξσ έυει ποξμηθεϋρει ξ Αμάδξυξπ   

7. Βελςιόρειπ, παοάδξρη, σπξρςήοινη εγκαςάρςαρηπ και ξλξκλήοχρη ςχμ μέχμ εκδϊρεχμ 

ςξσ Κξγιρμικξϋ Δταομξγόμ (releases& new versions)  

8. Οαοάδξρη εμημεοχμέμξσ ςεκμηοιχςικξϋ σλικξϋ (έμςσπχμ και ηλεκςοξμικόμ αμςιςϋπχμ) 

με ςιπ ςσυϊμ μεςαβξλέπ ή ςοξπξπξιήρειπ ςξσ Ρσρςήμαςξπ  

9. Δμςξπιρμϊ, καςαγοατή αιςιόμ βλαβόμ/ δσρλειςξσογιόμ και απξκαςάρςαρη ςξσπ ξ 

αμάδξυξπ εσθϋμεςαι για ςημ καλή λειςξσογία ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ εμ λϊγχ ποξμήθειαπ. 

 

Ιαςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, η αμαθέςξσρα αουή δεμ θα εσθϋμεςαι για 

ξπξιαδήπξςε βλάβη ςξσ σπϊ ποξμήθεια ρσρςήμαςξπ ποξεουϊμεμη απϊ ςη ρσμήθη και ξοθή υοήρη 

ςξσ και δεμ θα επιβαοϋμεςαι με καμέμα πξρϊ για εογαςικά, αμςαλλακςικά, σλικά και λξιπά ένξδα 

απξκαςάρςαρηπ ςηπ βλάβηπ (ϊπχπ π.υ. ξδξιπξοικά ή ένξδα απξρςξλήπ). Ξ Αμάδξυξπ ϋρςεοα απϊ 

ρυεςική ειδξπξίηρη, είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αμςικαςαρςήρει ξλϊκληοξ ςξ είδξπ ή ενάοςημα πξσ 

έυει σπξρςεί τθξοά ή βλάβη και η ξπξία δεμ ξτείλεςαι ρε κακή υοήρη ή ρσμςήοηρή ςξσ. 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή πληοξτξοεί ςξμ Αμάδξυξ χπ ποξπ ςξ είδξπ και ςημ έκςαρη κάθε 

ελαςςόμαςξπ μϊλιπ ασςϊ γίμει εμταμέπ. Αμ ξ Αμάδξυξπ δεμ απξκαςαρςήρει ςξ ελάςςχμα υχοίπ 

καθσρςέοηρη και εμςϊπ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ, η Αμαθέςξσρα Αουή μπξοεί μα τοξμςίρει για 

ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ ελαςςόμαςξπ απϊ ςοίςξμ, με κίμδσμξ και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ. Αμ 

ελαςςόμαςα καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ ασςήπ ρσμεπάγξμςαι ςημ αυοηρςία μέοξσπ ή ςξσ 
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ρσμϊλξσ κάπξιξσ είδξσπ, ξ Αμάδξυξπ ποξβαίμει ρε αμςικαςαρςάρειπ ρε ςέςξιξ βαθμϊ όρςε μα 

σπάουει λειςξσογικϊςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ, υχοίπ επιβάοσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι με έγγοατή ςξσ δήλχρη ςη διαθεριμϊςηςα αμςαλλακςικόμ για 

ςα σπϊ ποξμήθεια ρσρςήμαςα για πεοίξδξ ξκςό εςόμ απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή. 

 

Για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ για ςημ εγγσημέμη 

λειςξσογία η επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ, ποξβαίμει ρςξμ απαιςξϋμεμξ έλεγυξ ςηπ 

ρσμμϊοτχρηπ ςξσ με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ ρϋμβαρη καθ’ ϊλξμ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ ςηοόμςαπ 

ρυεςικά ποακςικά.  

Λέρα ρε έμα (1) μήμα απϊ ςημ λήνη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ η 

επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ρσμςάρρει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςηπ 

εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, ρςξ ξπξίξ απξταίμεςαι για ςημ ρσμμϊοτχρη ςξσ αμαδϊυξσ ρςιπ 

απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη μη ρσμμϊοτχρηπ, ξλικήπ ή μεοικήπ, ςξσ αμαδϊυξσ, ςξ 

ρσλλξγικϊ ϊογαμξ μπξοεί μα ποξςείμει ςημ ξλική ή μεοική καςάπςχρη ςηπ εγγσήρεχπ καλήπ 

λειςξσογίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παοάγοατξ 4.1 ςηπ παοξϋραπ. ξ ποχςϊκξλλξ εγκοίμεςαι 

απϊ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ. 

6.5  Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ- Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ  

 

6.5.1 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί 

αμεςάκληςα για έμα απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, η 

αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ 

ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ, πεοί αμτξςεοξβαοόμ 

ρσμβάρεχμ.  

 

6.5.2 Δάμ ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή 

ςεθεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία 

πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι 

ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη 

ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 

ΑΙ.  

 

6.5.3 Ρε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή 

δϋμαςαι μα ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαρίαπ 

αμάθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςημ παοξυή 

ςχμ σπηοεριόμ ςξσ εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και βάρει ςηπ 

ποξρτξοάπ πξσ είυε σπξβάλει ξ έκπςχςξπ (οηςή οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). 

 

6.6 Κξιπξί ϊοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει και διαςηοεί αρταλιρμέμξ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ ρςξσπ 

αομϊδιξσπ αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και 

μεοιμμά ϊπχπ ξι σπεογξλάβξι ςξσ ποάνξσμ ςξ ίδιξ 
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Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει κάθε ποϊρτξοξ μέςοξ αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ για ςημ 

απξςοξπή ζημιόμ ή τθξοόμ και είμαι σπεϋθσμξπ για κάθε ζημία ή βλάβη ποξρόπχμ (ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ ή ςοίςχμ), ποαγμάςχμ ή εγκαςαρςάρεχμ ςξσ υόοξσ εγκαςάρςαρηπ πξσ θα 

σπξδειυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, και για ςημ απξκαςάρςαρη κάθε ςέςξιαπ βλάβηπ ή ζημίαπ 

πξσ είμαι δσμαςϊμ μα ποξκληθεί καςά ή επ’ εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ ή ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ετ' ϊρξμ ξτείλεςαι ρε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ ή ρε 

ελάςςχμα ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ.  

Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ 

ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ και Οαοακξλξϋθηρηπ ρϋμβαρηπ και μα 

παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά με ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Οοξκειμέμξσ μα σπάουει η δσμαςϊςηςα ρςξ μέλλξμ ρσμςήοηρηπ ή/και επιρκεσήπ ϊλχμ ςχμ 

ρσρςημάςχμ ςηπ Ξμάδαπ Α θα παοέυξμςαι ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ ςσυϊμ απαιςηθξϋμ για ςξμ 

ρκξπϊ ασςϊ (άδειεπ διαυειοιρςή κ.ς.λ. ή κχδικξί κ.ς.λ.). α ρςξιυεία και ρυεςική σπεϋθσμη 

δήλχρη θα σπξβληθξϋμ μαζί με ςημ ςευμική έκθερη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.3 . 

 

Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη ξ 

Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ 

και απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή 

παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ, ξ Αμάδξυξπ 

αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικά και μα μη γμχρςξπξιήρει ρε ςοίςξσπ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ελλημικξϋ και νέμξσ ςϋπξσ), υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη 

ρσγκαςάθερηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ξπξιαδήπξςε έγγοατα ή πληοξτξοίεπ πξσ θα πεοιέλθξσμ 

ρε γμόρη ςξσ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δε δϋμαςαι μα ποξβαίμει ρε δημϊριεπ δηλόρειπ ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρσμαίμερη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ξϋςε μα ρσμμεςέυει ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ αρσμβίβαρςεπ με ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απέμαμςι ρε ασςήμ. Δπίρηπ, δεμ δερμεϋει 

ςημ Αμαθέςξσρα αουή, με καμέμα ςοϊπξ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη γοαπςή ρσμαίμερή ςηπ. 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ η Αμαθέςξσρα Αουή και ϊλα ςα ενξσριξδξςημέμα απϊ 

ασςήμ ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ 

δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε ασςξϋπ καςά ςη διάοκεια και με ςημ 

εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

Ξ Αμάδξυξπ ςηπ Ξμάδαπ Α μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ και καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ με 

ςημ Αμαθέςξσρα αουή θα ποξμηθεϋρει και θα εγκαςαρςήρει ρςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ επιγοατή 

πληοξτϊοηρηπ με ρςξιυεία ςηπ ποάνηπ πξσ θα ςξσ σπξδειυθξϋμ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή. 

 

Λεςά ςημ πάοξδξ ςξσ ποόςξσ έςξσπ ςξσ υοϊμξσ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ θα ζηςηθεί απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ ςηπ Ξμάδαπ Α, ποξρτξοά για ςημ παοξυή ρε ςοιεςή βάρη σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ- 

ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςχμ ρσρςημάςχμ. Ζ σπξβξλή ποξρτξοάπ δεμ είμαι σπξυοεχςική για ςξμ 

Αμάδξυξ αλλά ξϋςε και δερμεσςική για ςημ αμαθέςξσρα αουή. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ – Αμαλσςική Οεοιγοατή-ευμικέπ ποξδιαγοατέπ ειδόμ ρϋμβαρηπ 

 

ΛΔΠΞΡ Α - ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

ξ έογξ αμαγμχοίζει ςημ αμάγκη για αρταλέρςεοεπ και ςαυϋςεοεπ μεςατξοέπ αγαθόμ και 

αμθοόπχμ ρςημ πεοιξυή ςχμ Ρ.Ρ Ρςαθμόμ Δσζόμχμ και Bogorodica και ϊςι ςξ ποξρχπικϊ ςχμ 

ελχμείχμ θα αμςιμεςόπιζε πιξ απξςελερμαςικά ςιπ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςη ρσμξοιακή 

μεθϊοιξ αμ θα διέθεςε ςιπ καςάλληλεπ σπξδξμέπ και ενξπλιρμϊ. 

Οεοαιςέοχ, επιυειοεί μα παοέυει μέεπ ςαυϋςεοεπ και αρταλέρςεοεπ σπηοερίεπ ρε έμα ρϋγυοξμξ 

ηλεκςοξμικϊ πεοιβάλλξμ για ςα ςελχμεία, ςημ διεναγχγή ςξσ εμπξοίξσ και ςξσπ πξλίςεπ , μα 

εδοαιόρει κλίμα αμξιβαίαπ εμπιρςξρϋμηπ μεςανϋ ςχμ δσξ υχοόμ, μα εμιρυϋρει ςη διατάμεια και 

ςημ ποξρςαρία μέρχ ςσπξπξιημέμχμ διαδικαριόμ  

Διδικϊςεοα λξιπϊμ, ρκξπϊπ ςξσ έογξσ μεςανϋ άλλχμ είμαι  

 η βελςίχρη ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ καθόπ και ςηπ αρτάλειαπ ρςξ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ  

 Βελςίχρη ςχμ ρσμθηκόμ εογαρίαπ για ςξ ποξρχπικϊ ςχμ ελχμείχμ και ρςιπ δϋξ υόοεπ 

 Δνσπηοέςηρη και ποξόθηρη ςξσ εμπξοίξσ καθόπ και αϋνηρη ςηπ διαρσμξοιακήπ 

κιμηςικϊςηςαπ ςχμ αςϊμχμ με ςημ ελαυιρςξπξίηρη ςξσ απαιςξϋμεμξσ υοϊμξσ ςηπ 

ποξόθηρηπ αμθοόπχμ και αγαθόμ ρςξσπ υόοξσπ ςχμ ελχμείχμ 

 Απξςοξπή δημιξσογίαπ κσκλξτξοιακήπ ρσμτϊοηρηπ ρςημ πεοιξυή ςχμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ, 

Bogorodica. 

Δπικεταλήπ εςαίοξπ ςξσ έογξσ“We Cross Borders” είμαι η Α.Δ.Λ.-Η. δια ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 

ρςημ ξπξία αμήκει ςξ μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ αομϊδιξ ιδίχπ για ςη διξίκηρη, διαυείοιρη και 

εκμεςάλλεσρη ςχμ υεοραίχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, καθόπ και για ςη μέοιμμα ςηπ άοςιαπ 

λειςξσογίαπ ςξσπ. Δπίρηπ ρσμμεςέυξσμ η Διξίκηρη ελχμείχμ και ςξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ ςηπ 

Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ και ςέλξπ χπ δεϋςεοξπ εςαίοξπ ςηπ ελλημικήπ πλεσοάπ ρσμμεςέυει ςξ 

Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ. 

 

Για ςημ καςάοςιρη ςχμ ςευμικόμ υαοακςηοιρςικόμ ϊλχμ ςχμ ρσρςημάςχμ και ειδόμ ςηπ 

παοξϋραπ ρϋμβαρηπ ποξμήθειαπ και ςηπ λεπςξμεοξϋπ πεοιγοατήπ ςχμ απαοαίςηςχμ 

ρσμξδεσςικόμ σπηοεριόμ (ςοϊπξπ εγκαςάρςαρηπ, εγγσήρειπ, εκπαίδεσρη κ.ς.λ) πξσ θα 

απαιςηθξϋμ για ςημ παοάδξρη ςξσπ ρε πλήοη λειςξσογία, ρσμςάυθηκε ρυεςική ςευμική έκθερη χπ 

παοαδξςέξ ςηπ δοάρηπ 3.1.4 “Implementation report”. Ζ έκθερη ςξσ παοαδξςέξσ παοελήτθη 

απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή. 

 

Ζ έκθερη ασςή ελήτθη σπϊφη και για ςημ ρϋμςανη ςηπ αματξοάπ απϊ ςημ ξμάδα Έογξσ πξσ 

ποξβλέπεςαι ρςξ παοαδξςέξ 3.1.5 «Renovation report» για ςιπ σπξδξμέπ-ρσρςήμαςα πξσ θα 

πεοιλητθξϋμ ρςξμ διαγχμιρμϊ  
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1.ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι η ποξμήθεια και η παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ 

ρσρςημάςχμ και ενξπλιρμξϋ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 ςξσ έογξσ “We Cross Borders”ϊπχπ ασςϊπ 

έυει απξςσπχθεί ρςξμ Οίμακα 1 ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ και αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςξ 

Οαοάοςημα I ασςήπ. Διδικϊςεοα ξ Οίμακαπ 1 πεοιλαμβάμει ςιπ ενήπ (5) ρσμξλικά ξμάδεπ:  

 

Ξμάδα Α: Ρϋρςημα παοακξλξϋθηρηπ κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ, ρϋρςημα καςαγοατήπ, αμαγμόοιρηπ 

πιμακίδχμ κσκλξτξοίαπ και ελέγυξσ ποϊρβαρηπ ξυημάςχμ παμςϊπ ςϋπξσ και ρϋρςημα 

αμαγμόοιρηπ κχδικόμ τξοςηγόμ 

 Ξμάδα Β: Ρςαθεοϊ ρϋρςημα ελέγυξσ κάςχ μέοξσπ ξυήμαςξπ 

Ξμάδα Γ: Ρϋμδερη ρσρςημάςχμ ςξσ Ρ.Ρ. Δξψοάμηπ με ςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ 

Ξμάδα Δ: Μέα γετσοξπλάρςιγγα και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  

Ξμάδα Δ: Οιμακίδεπ LED μεςαβληςόμ μημσμάςχμ 

α ποξρτεοϊμεμα είδη θα είμαι καιμξϋογια και ρε άοιρςη καςάρςαρη, υχοίπ ελαςςόμαςα και θα 

ποέπει μα ικαμξπξιξϋμ ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε ςέρρεοιπ (4) μήμεπ και ςϊπξπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ και 

σλξπξίηρηπ ςχμ εογαριόμ θα είμαι ξ Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ, Δλλάδα 

Ιαςά ςημ εγκαςάρςαρη ϊλχμ ςχμ ρσρςημάςχμ ςχμ ξμάδχμ θα εκςελερθξϋμ και ϊλα ςα ςσυϊμ 

έογα πξλιςικξϋ μηυαμικξϋ εμό ξ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ θα παοαδξθεί ρςημ αουική ςξσ καςάρςαρη. 

Δπίρηπ, ςξ ίδιξ ιρυϋει και για ςσυϊμ εογαρίεπ πξσ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρςξμ Ρ.Ρ. Δξψοάμηπ. 

Ξ/ξι Αμάδξυξ/ξι σπξυοεξϋςαι/μςαι μα λαμβάμει κάθε ποϊρτξοξ μέςοξ αρτάλειαπ και 

ποξρςαρίαπ για ςημ απξςοξπή ζημιόμ ή τθξοόμ και είμαι μϊμξπ σπεϋθσμξπ για κάθε ζημία ή 

βλάβη ποξρόπχμ, ποαγμάςχμ ή εγκαςαρςάρεχμ ςξσ υόοξσ εγκαςάρςαρηπ πξσ θα σπξδειυθεί 

απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ή ςοίςχμ και για ςημ απξκαςάρςαρη κάθε 

ςέςξιαπ βλάβηπ ή ζημίαπ πξσ είμαι, δσμαςϊμ μα ποξκληθεί καςά ή επ’ εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ 

ποξμήθειαπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ή ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ετ' ϊρξμ ξτείλεςαι ρε ποάνη ή 

παοάλειφη ασςόμ ή ρε ελάςςχμα ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ. 

Ακξλξσθξϋμ λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ 

για κάθε ξμάδα  

 

2.ΘΡΥΣΞΣΜ ΓΘΑ ΖΜ ΞΛΑΔΑ Α ΖΡ ΟΑΠΞΣΡΑΡ 

Λεςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ ςηπ Ξμάδαπ Α σπξυοεχςικά θα παοαδξθεί για 

ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.1«Technical specifications» (ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ), εμςϊπ 

είκξρι (20) ημεοόμ, λεπςξμεοήπ έκθερη με ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ, 

καςϊφειπ με ρημειχμέμεπ ςιπ θέρειπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, μεθξδξλξγία σλξπξίηρηπ με έμταρη 

ρςημ ϊδεσρη ςηπ καλχδίχρηπ και λεπςξμεοήπ πεοιγοατή ςχμ απαιςξϋμεμχμ εογαριόμ. Ξι 

ακοιβείπ λχοίδεπ ή και θέρειπ εγκαςάρςαρηπ ςχμ καμεοόμ και άλλχμ ρσρςημάςχμ δϋμαςαι 

μα μεςαβάλλξμςαι είςε καςϊπιμ ποϊςαρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ και ςηπ έγκοιρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ, είςε 
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καςϊπιμ σπϊδεινηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ  και ρϋμτχμηπ γμόμηπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρε 

πεοίπςχρη πξσ κάςι ςέςξιξ απαιςείςαι.  

Ακϊμα, μαζί ςημ ςευμική έκθερη και ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ θα παοαδξθεί καςϊπιμ 

ρσμεμμϊηρηπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και ςξ ελχμείξ Δσζόμχμ, εμημεοχμέμξ αμαλσςικϊ 

υοξμξδιάγοαμμα εκςέλερηπ ϊλχμ ςχμ επιμέοξσπ εογαριόμ καθόπ και ςξ ποξςειμϊμεμξ 

ποϊγοαμμα εκπαίδεσρηπ ςχμ υοηρςόμ ςξσ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςα ρυεςικόπ 

αματεοϊμεμα ρςημ ςευμική πεοιγοατή και ςη ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ η ξπξία ξοίζεςαι 

ρε ςέρρεοιπ μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ. Ζ παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ ρσρςημάςχμ- 

ενξπλιρμξϋ ςηπ  Ξμάδαπ Α ςηπ παοξϋραπ απϊ ςξμ εκάρςξςε Αμάδξυξ θα ποέπει μα έυει 

ξλξκληοχθεί εμςϊπ ςξσ διαρςήμαςξπ ασςξϋ. 

Οοιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ πξσ θα ποέπει μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρϋμτχμα με ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα θα παοαδξθεί καςάλξγξπ ςχμ αςϊμχμ πξσ θα απαρυξληθξϋμ με ςημ 

εγκαςάρςαρη ςχμ σπξδξμόμ. Δπίρηπ, απϊ ςξμ Αμάδξυξ θα ξοιρθεί και σπεϋθσμξπ έογξσ με ςξμ 

ξπξίξ θα διενάγξμςαι ϊλεπ ξι επικξιμχμίεπ με ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ αλλά και με ςημ αμαθέςξσρα αουή αλλά και ςευμικϊπ αρταλείαπ ρϋμτχμα με ςημ 

κείμεμη μξμξθερία.  

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ ειδόμ ρςξ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ςμημαςικά καςϊπιμ 

ειδξπξίηρηπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ πξσ θα έυει ποξηγηθεί καςά ςξσλάυιρςξμ επςά (7) εογάριμεπ 

ημέοεπ, θα πεοιλαμβάμξσμ σπξγοατή ςξσ ρυεςικξϋ ρςξιυείξσ παοάδξρήπ ςξσπ (έμα για ςξμ 

Αμάδξυξ και έμα για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή), ρςξ ξπξίξ θα ποέπει εκςϊπ απϊ ςημ πξρϊςηςα και 

ςημ πεοιγοατή ςχμ ειδόμ μα αματέοεςαι ρε πξια σπξκαςηγξοία (ςμήμα) ςηπ Ξμάδαπ Α αμήκξσμ. 

Ζ Δπιςοξπή επιβλέπει ςημ ποϊξδξ και ςξμ ςοϊπξ ςηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ εγκαςάρςαρηπ, 

βάρει ςηπ καςαςεθείραπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, ςηπ ρϋμβαρηπ αλλά και ςηπ αματξοάπ ςξσ 

παοαδξςέξσ 4.1.1. πξσ θα έυει καςαςεθεί ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ. Δπίρηπ, ελέγυει και ςημ 

ςήοηρη ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και δϋμαςαι μα σπξβάλλει γοαπςέπ 

παοαςηοήρειπ για ςιπ ϊπξιεπ απξκλίρειπ. 

Κϊγχ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ ςμημάςχμ ςηπ Ξμάδαπ Α ςξσ Οίμακα 1 ρςξ πλαίριξ εμϊπ ρσρςήμαςξπ 

και ςηπ αμάγκηπ δξκιμαρςικήπ λειςξσογίαπ ςξσ, χπ υοϊμξπ ποαγμαςικήπ ποξρκϊμιρηπ ςχμ ειδόμ 

ασςόμ σπξλξγίζεςαι η παοάδξρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ρσρςημάςχμ-

σπξδξμόμ ρε πλήοη λειςξσογία. Ασςή θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

εγκαςάρςαρηπ καθόπ και ςημ ποαγμαςξπξίηρη: 

Α) Όλχμ ςχμ απαοαίςηςχμ ελέγυχμ και ςη θέρη ρε δξκιμαρςική λειςξσογία η ξπξία θα ποέπει μα 

διαοκέρει για εϋλξγξ και ικαμϊ διάρςημα καςά ςημ κοίρη ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ. 

Β) ημ παοξυή εκπαίδεσρηπ υοηρςόμ πξσ θα ξοιρθξϋμ απϊ ςημ ελχμειακή Αουή 

Γ) ημ παοξυή σπξρςήοινηπ καςά ςημ πεοίξδξ αουικήπ λειςξσογίαπ (roll-out) για ςξσλάυιρςξμ 

πέμςε (5) ημέοεπ επί ξκςάχοξ. 

Για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ θα ποέπει μα εκςελερθξϋμ και ξι παοακάςχ 

ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ 

Δ) Σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.3. και, ποξκειμέμξσ μα σπάουει η δσμαςϊςηςα ρςξ μέλλξμ 

ρσμςήοηρηπ ή/και επιρκεσήπ ϊλχμ ςχμ ρσρςημάςχμ ςηπ Ξμάδαπ Α, σπξβξλή ςχμ ρςξιυείχμ 

ςεκμηοίχρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 6.5 ςηπ Διακήοσνηπ 2/20 (π.υ. άδειεπ 

διαυειοιρςή κ.ς.λ. ή κχδικξί κ.ς.λ.). α παοαπάμχ καθόπ και σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι 
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παοαδϊθηκαμ ϊλα ςα απαοαίςηςα ρςξιυεία, θα σπξβληθξϋμ μαζί με ςημ ςευμική έκθερη ςξσ 

παοαδξςέξσ 4.1.3 . 

Ζ έκθερη ασςή θα ατξοά ςιπ εκςελερθείρεπ εογαρίεπ ςξπξθέςηρηπ ςχμ σπξδξμόμ και ςξσ 

ενξπλιρμξϋ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςσυϊμ εογαριόμ πξλιςικξϋ μηυαμικξϋ) και απξςϋπχρη ρε 

καςάλληλη μξοτή (ςευμικά ρυέδια κ.ς.λ.) ςχμ θέρεχμ και ςξσ ςοϊπξσ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ (π.υ. 

παοαρςάρειπ ξοιζϊμςιχμ και κάθεςχμ ξδεϋρεχμ καλχδίχρηπ) ϊπχπ ασςά ςελικά 

ποαγμαςξπξιήθηκαμ δηλαδή «χπ έυει» (as built)  

Δ) ξπξθέςηρη επιγοατήπ πληοξτϊοηρηπ για ςημ ξμάδα Α 

Απϊ ςημ ημεοξμημία παοάδξρηπ και εκςέλερηπ ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ σπξυοεόρεχμ, η Δπιςοξπή θα 

ποαγμαςξπξιήρει εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ, ςξμ ςελικϊ πξιξςικϊ (μακοξρκξπικϊ και ποακςικήπ 

δξκιμαρίαπ) και πξρξςικϊ έλεγυξ για ςημ διαπίρςχρη ςηπ πλήοξσπ και ξοθήπ λειςξσογίαπ ςχμ 

ρσρςημάςχμ και θα ποξυχοήρει ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσπ με ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ 

ποχςξκϊλλξσ/ποακςικξϋ. Ρε πεοίπςχρη απϊοοιφηπ σλικόμ και αμάγκηπ αμςικαςάρςαρήπ ςξσπ 

ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ςηπ παοαγοάτξσ 6.3 ςηπ Διακήοσνηπ καθόπ και ςχμ ποτ 2 και 3 ςξσ 

άοθοξσ 213 ςξσ Μ. 4412/16. 

 

3.ΘΡΥΣΞΣΜ ΓΘΑ ΘΡ ΣΟΞΚΞΘΟΔΡ ΞΛΑΔΔΡ (Β-Δ) ΖΡ ΟΑΠΞΣΡΑΡ 

 

ΟΑΠΑΔΞΡΖ ΔΘΔΩΜ 

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ ειδόμ για ςιπ Ξμάδεπ Β-Δ ςηπ παοξϋραπ ρςξ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ θα 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι άπαν ή ςμημαςικά καςϊπιμ ειδξπξίηρηπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ/ξσπ πξσ θα έυει 

ποξηγηθεί επςά (7) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ, θα πεοιλαμβάμξσμ σπξγοατή ςξσ ρυεςικξϋ ρςξιυείξσ 

παοάδξρήπ ςξσπ (έμα για ςξμ Αμάδξυξ και έμα για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή), ρςξ ξπξίξ θα ποέπει 

εκςϊπ απϊ ςημ πξρϊςηςα και ςημ πεοιγοατή ςχμ ειδόμ μα αματέοεςαι ρε πξια Ξμάδα αμήκξσμ. Ζ 

Δπιςοξπή επιβλέπει ςημ ποϊξδξ και ςξμ ςοϊπξ ςηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ εγκαςάρςαρηπ, βάρει 

ςηπ καςαςεθείραπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ και ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπίρηπ, δϋμαςαι μα σπξβάλλει γοαπςέπ 

παοαςηοήρειπ για ςιπ ϊπξιεπ απξκλίρειπ. 

Ζ παοάδξρη ϊλχμ ςχμ ειδόμ ή ρσρςημάςχμ ςχμ παοαπάμχ ξμάδχμ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά 

ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ καθόπ και ςημ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαοαίςηςχμ 

ελέγυχμ και δξκιμόμ. Δπίρηπ, θα ποέπει σπξυοεχςικά μα σπάονει επίδεινη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ 

ρσρςημάςχμ-σπξδξμόμ 

Λεςά ςημ καςά ςα χπ άμχ παοάδξρη ςχμ ειδόμ ςχμ ξμάδχμ Β, Γ, Δ, Δ,  θα σπξβληθεί έκθερη για 

ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.3 “Implementation report” ςξσ έογξσ, με ςα υαοακςηοιρςικά 

ςξσπ και ςιπ εγγσήρειπ πξσ διαθέςξσμ καθόπ και απξςϋπχρη ςηπ θέρηπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε η 

εγκαςάρςαρή ςξσπ (ρυέδια «as built»). 

έλξπ, ατξϋ εκπληοχθξϋμ ϊλεπ ξι παοαπάμχ και λξιπέπ ςσυϊμ σπξυοεόρειπ ςηπ διακήοσνηπ 

2/20 , η Δπιςοξπή θα ποαγμαςξπξιήρει εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ, ςξμ ςελικϊ πξιξςικϊ 

(μακοξρκξπικϊ και ποακςικήπ δξκιμαρίαπ) και πξρξςικϊ έλεγυξ για ςημ διαπίρςχρη ςηπ πλήοξσπ 

και ξοθήπ λειςξσογίαπ ςχμ ρσρςημάςχμ-ειδόμ και θα ποξυχοήρει ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσπ 

με ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ/ποακςικξϋ. Ρε πεοίπςχρη απϊοοιφηπ σλικόμ και 
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αμάγκηπ αμςικαςάρςαρήπ ςξσπ ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ςηπ παοαγοάτξσ 6.3 ςηπ Διακήοσνηπ 

καθόπ και ςχμ ποτ 2 και 3 ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ Μ. 4412/16. 

Ακξλξσθξϋμ πίμακεπ με ςιπ αμαλσςικέπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ κάθε 

ξμάδαπ, καςά πεοίπςχρη αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ για ςξμ ςοϊπξ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, πεοιγοατή 

ςχμ απαιςξϋμεμχμ εγγσήρεχμ-ςευμικήπ σπξρςήοινηπ. Ξι Οίμακεπ ρσμμϊοτχρηπ βοίρκξμςαι ρςξ 

ςέλξπ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ I ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ, ξι ξπξίξι ρσμπληοόμξμςαι και 

σπξβάλλξμςαι σπξυοεχςικά ρςξμ τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ. 

  



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 78 από 218 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Α 

 

1) Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηωλ πξνο εγθαηάζηαζε ζπζηεκάηωλ (CCTV - VCA - ANPR - 

ACCR) 
 

 

Α) ΓΔΝΙΚΑ 

ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ελνπνηεκέλε πιαηθόξκα ε 

νπνία ζα κπνξεί λα παξέρεη όιεο ηηο ππεξεζίεο κέζσ ελόο ε πεξηζζνηέξσλ εμππεξεηεηώλ, ζηνπο 

ζηαζκνύο εξγαζίαο. 

Θα εγθαηαζηαζεί έλαο εμππεξεηεηήο γηα ηηο ΗΡ cameras (κε έλαλ επηπιένλ θαηαγξαθηθό 

εμππεξεηεηή), έλαο αθόκε εμππεξεηεηήο γηα ηηο θάκεξεο αλαγλώξηζεο πηλαθίδσλ απηνθηλήηνπ 

(ANPR) θαη ηέινο αθόκε έλαο εμππεξεηεηήο γηα ηηο θάκεξεο αλαγλώξηζεο αξηζκώλ ησλ containers 

(ACCR).  

ινη απηνί νη εμππεξεηεηέο ζα βξίζθνληαη ζε έλα rack ζην θέληξν ειέγρνπ. ην rack απηό 

ζα ππάξρεη ε θαηάιιειε δηθηπαθή ππνδνκή ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ όινη νη ζηαζκνί 

εξγαζίαο νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ ηελ ππεξεζία πνπ ρξεηάδνληαη λα παξέρνπλ, 

αλάινγα  κε ηελ ζέζε πνπ ζα βξίζθνληαη (π.ρ. ζηελ είζνδν ζηελ ρώξα ησλ ΗΥ, ζα δηαβάδνπλ ηελ 

πηλαθίδα ηνπ νρήκαηνο θαη ζα αλνίγεη απηόκαηα εθ’ όζνλ ην ζειήζνπκε ε κπάξα ή αλ θάλεη έιεγρν 

ν ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ ζα κπνξεί λα αλνίγεη ηελ κπάξα ρεηξνθίλεηα, αλ απηό επηζπκεί, κεηά 

από ηελ επηηπρή αλαγλώξηζε ηεο πηλαθίδαο). Αληίζηνηρα ηξόπνο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα γίλεηαη θαη 

κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ αξηζκώλ ησλ containers , ζε ζπλδπαζκό ή όρη κε ηελ πηλαθίδα ηνπ 

θνξηεγνύ. 

ζνλ αθνξά ηεο θάκεξεο επόπηεπζεο, πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δέρνληαη  

ζπλαγεξκνύο από θπιαζζόκελα ζεκεία, νξηδόκελα θαηά απαίηεζε ζηε εηθόλα θαη ζε ζπλδπαζκό 

κε ηνλ ρξόλν.  
 

Β) ΣΡΟΠΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Καηά ηελ είζνδν νρήκαηνο ζε κία από ηηο ισξίδεο δηέιεπζεο ηνπ ηεισλείνπ, ν επαγσγηθόο 

βξόρνο ελεξγνπνηείηαη θαη ελεκεξώλεη κέζσ I/O ports ηνλ Application Server ζηελ αίζνπζα 

ειέγρνπ γηα ηελ ύπαξμε νρήκαηνο πξνο έιεγρν. O Application Server κε ηε ζεηξά ηνπ ελεξγνπνηεί: 

1. ηηο θάκεξεο ACCR θαη ηνλ αληίζηνηρν ACCR Server γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ θσδηθώλ ησλ 

θνληέηλεξ (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ισξίδεο θνξηεγώλ) 

2. ηηο θάκεξεο ANPR θαη ηνλ αληίζηνηρν ANPR Server γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ πηλαθίδσλ ησλ 

νρεκάησλ 

 

Πίλαθαο 1 - I/O PORTS 

Γηθηύσζε Ethernet 2-port 10/100 Base-TX (for Daisy Chain) 

Πξσηόθνιια (Protocol) Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP 
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πλδέζεηο (Connector) Plug-in 5P/15P screw terminal blocks 

Σάζε ιεηηνπξγίαο (Power Input) 10 - 30 VDC (24 VDC standard) 

Υξνλνδηαθόπηεο 

παξαθνινύζεζεο(Watchdog Timer) 
System (1.6 seconds) Communication (Programmable) 

Πξνζηαζία (Protection) 

Built-in TVS/ESD protection  

Power Reversal protection  

Over Voltage protection: +/- 35 VDC   

Isolation protection: 2500 VDC 

 

Β) ΑΙΘΟΤΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (CONTROL ROOM) 

 

ηελ αίζνπζα ειέγρνπ, πέξα από ηε ζέζε εξγαζίαο (workstation No1) ζα ηνπνζεηεζεί θαη έλα 

rack 42U ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Έλαλ Application Server ζηνλ νπνίν ζα ηξέρεη ην πξόγξακκα δηαρείξηζεο βίληεν (VMS) καδί 

κε έλαλ Recording Server (NVR), όπνπ ζα γίλεηαη θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ζθιεξνύο δίζθνπο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 64TB, νη νπνίνη ζα είλαη ζε 

δηάηαμε RAID. 

2. Έλαλ ANPR Server γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

3. Έλαλ ACCR Serverγηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ θσδηθώλ ησλ θνληέηλεξ 

4. Patch panels 

5. Ethernet Switches ζηα νπνία ζα ζπλδεζνύλ όιεο νη θάκεξεο θαη νη ππνινγηζηέο. 

6. KVM – πιεθηξνιόγην, βίληεν, πνληίθη 

7. Έλα ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS - Rack) 

 

Οη παξαπάλσ ηέζζεξηο (4) server ζα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

κέγηζηε ζπκβαηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. 

ηνλ Application Server ζα εγθαηαζηαζεί πξόγξακκα αλάιπζεο βίληεν (Edge-Analytics) ην 

νπνίν ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ην πξόγξακκα δηαρείξηζεο βίληεν (VMS) θαη ζα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί θαλόλεο VCA (video content analytics) νη νπνίνη είλαη ελζσκαησκέλνη ζηηο θάκεξεο  : 

 Έμππλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνλ ρξήζηε. 

 Αλίρλεπζε ζπκβάλησλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 Λεηηνπξγία αλαδήηεζεο βίληεν (πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκε). 

 Δθαξκνγή θαλόλσλ αλίρλεπζεο  ζε θάζε θάκεξα. 

 Δληνπηζκόο επξέσο θάζκαηνο ζπκβάλησλ πνπ αθνξνύλ αλζξώπνπο, νρήκαηα θαη ζηαηηθά 

αληηθείκελα. 

 

 

 

Πίλαθαο 2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΙΝΣΔΟ (VMS) 

Υαξαθηεξηζηηθά Πεξηγξαθή 

Κεληξηθή δηαρείξηζε ιεο νη ξπζκίζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε έλαλ θεληξηθό 
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δηαθνκηζηή 

Γηαζεζηκόηεηα 
Πιήξεο ππνζηήξημε πςειήο απόδνζεο θαη αλαθαηεύζπλζεο 

όισλ ησλ ζηνηρείσλ δηαθνκηζηή 

Απηόκαηε ξύζκηζε θαη βαζκνλόκεζε 
Απηόκαηε βαζκνλόκεζε θαη δηακόξθσζε θάκεξαο κέζσ 

ηνπ εξγαιείνπ απηόκαηεο εθπαίδεπζεο ζθελώλ (ASL) 

Γηαρείξηζε πιήζνπο θακεξώλ Οη θάκεξεο κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ σο νκάδα 

Πιήξεο Δπειημία 

Δλεξγνπνηεί ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνύ 

εθαξκνγώλ αλάιπζεο βίληεν ζε θάζε θάκεξα ρσξίο 

πεξηνξηζκνύο 

Αλάπηπμε ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ 

ιεο νη δπλαηόηεηεο αλάιπζεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν ζε εζσηεξηθνύο όζν θαη ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

Παξαθνινύζεζε πνηόηεηαο βίληεν 

θίαζε Απηόκαηε εηδνπνίεζε όηαλ ε ξνή βίληεν είλαη ζθνηεηλή 

Απηόκαηε κεηαηόπηζε ηεο θάκεξαο 
Απηόκαηε εηδνπνίεζε όηαλ αιιάδεη ε νπηηθή γσλία ηεο 

θάκεξαο 

Κνξεζκόο 
Απηόκαηε εηδνπνίεζε όηαλ ν θνξεζκόο ηεο θάκεξαο 

απμάλεηαη πέξα από έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν 

Υακειό θσο 
Απηόκαηε εηδνπνίεζε όηαλ ην θσο κεηώλεηαη πέξα από έλα 

θαζνξηζκέλν επίπεδν 

Απνζύλδεζε θάκεξαο 
Απηόκαηε εηδνπνίεζε όηαλ ραζεί ε επηθνηλσλία κε ηελ 

θάκεξα ή δελ ππάξρεη δσληαλή ξνή βίληεν 

Υακειόο ξπζκόο θαξέ 
Απηόκαηε εηδνπνίεζε όηαλ ν ξπζκόο θαξέ πέθηεη πέξα από 

έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν 

Βάζε Γεδνκέλωλ 

Αληίγξαθα αζθαιείαο 

Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη επαλαθνξά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ από έλα 

αληίγξαθν αζθαιείαο όηαλ απαηηείηαη 

Απηόκαηε αξρεηνζέηεζε 
Απηόκαηα αξρεηνζεηεί ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ειεπζεξώλεη 

ρώξν όηαλ θηάζεη ζε πξνθαζνξηζκέλν κέγεζνο 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σν Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Βίληεν (VMS) ζα είλαη κηα εθαξκνγή βαζηζκέλε ζε πξόγξακκα πεξηήγεζεο 

(Browser) πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ εθαξκνγώλ  θαη ησλ εθαξκνγώλ 

επόπηεπζεο. Παξέρεη ζηνλ πειάηε ηζηνύ έλα εληαίν ζεκείν δηαρείξηζεο γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη δελ απαηηεί έλαλ thickclient. Οη δηαθνκηζηέο εγγξαθήο, νη δηαθνκηζηέο εθαξκνγώλ, νη 

δηαθνκηζηέο Web, θαζώο θαη νη θάκεξεο IP θαη νη θσδηθνπνηεηέο (ζπζθεπέο αηρκήο ) πξνζηίζεληαη, 

ξπζκίδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ην ηκήκα δηακόξθσζεο ηεο εθαξκνγήο. Σν VMS 

παξέρεη πιήξεο θαη εθηελήο εθαξκνγέο  γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ελόο ζπζηήκαηνο 

επηηήξεζεο κέζσ βίληεν. Πξέπεη λα παξέρεη πιήξε δσληαλή ςεθηαθή νπηηθναθνπζηηθή 

παξαθνινύζεζε κέζσ ελόο ηππηθνύ δηθηύνπ 1 Gbps. 

Σν VMS λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ βίληεν ζε 

ηππνπνηεκέλεο κνξθέο ζπκπίεζεο βηνκεραλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ H.265, H.264 θαη M-
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JPEG. 

Ζ εθαξκνγή ζα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά αλνηρηά πξόηππα (ONVIF) θαη ζα είλαη αξρηηεθηνληθή 

thinclient θαη ζα έρεη θεληξηθή άδεηα. 

Σν ινγηζκηθό εθαξκνγήο ζα είλαη ζπκβαηό κε ην COTS ή ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκν πξνθνξησκέλν ζε 

πηζηνπνηεκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή εθαξκνγή / δηαθνκηζηή ηζηνύ ή δηαθνκηζηή εγγξαθήο (NVR). 

Σν ινγηζκηθό ζα εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ Microsoft® Windows® 10 64-bit. Windows 2008, 2012 ή 

2016 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δηαθνκηζηή 64-bit. Ο Πειάηεο (web client) πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα 

εθηειείηαη θαη ζε Windows 7 O.S. 

Σν VMS ζα πξνζθέξεη εύρξεζηεο θαξηέιεο γηα πξόζβαζε ζηηο ξπζκίζεηο θαη έλα ηακπιό πνπ 

παξαθνινπζεί ηελ πγεία ησλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ νζόλε παξαθνινύζεζεο εκθαλίδεη ηελ πεξηνρή πξνβνιήο βίληεν κε κηα ιίζηα κε ηνπο δηαζέζηκνπο 

πόξνπο. Οη πνιιαπιέο πξνβνιέο νζόλεο πξέπεη λα είλαη δηακνξθώζηκεο θαη πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο δηάθνξεο δηαηάμεηο απεηθόληζεο. Πξέπεη επίζεο λα ππνζηεξίδνληαη πνιιαπιέο νζόλεο. 

Γηα ηελ πξόζβαζε ζην VMS από νπνηαδήπνηε ελεξγνπνηεκέλε ζπζθεπή πξέπεη λα παξέρεηαη 

δηαδηθηπαθή δηεπαθή. Θα ιεηηνπξγεί κε ηνλ Internet Explorer 11 θαη ηνλ Firefox (ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη Active X). Πξέπεη λα παξέρεη δσληαλή πξνβνιή, αλαπαξαγσγή θαη έιεγρν PTZ. Μηα 

εθαξκνγή γηα θηλεηά ζα είλαη δηαζέζηκε ηόζν γηα έμππλα ηειέθσλα θαη tablet ηεο Apple, όζν θαη γηα ηα 

Android. Ζ εθαξκνγή γηα θηλεηά πξέπεη λα κπνξεί λα πξνβάιεη δσληαλά ή εγγεγξακκέλα βίληεν. Θα 

είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη ηαπηόρξνλε ξνή πνιιαπιώλ βίληεν, κέρξη 4 γηα ηειέθσλα θαη 9 γηα tablets. Ζ 

θηλεηή εθαξκνγή πξέπεη λα έρεη πιήξε έιεγρν ηνπ PTZ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνεπηινγώλ, κε 

γξήγνξε θαη απιή αλαπαξαγσγή 

Ζ εθαξκνγή ζα παξέρεη έλα εύρξεζην εηθνλίδην από ηε ζειίδα πξνβνιήο γηα εμαγσγή γηα λα 

απνζεθεύζεηε έλα βίληεν θιηπ. Απηό ην θιηπ πξέπεη λα κπνξεί λα αξρεηνζεηείηαη ζε κνξθή MP4 θαη λα 

επηθπξώλεηαη ζηνλ αλαπαξαγσγό (Player) ζύκθσλα κε ην spec ONVIF. 

Ζ εθαξκνγή λα ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξαγσγή από ηελ θύξηα νζόλε ρσξίο λα εγθαηαιείςεη ηελ 

πεξηνρή πξνβνιήο δσληαλώλ βίληεν. 

Σν ινγηζκηθό λα παξέρεηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα εύθνιε ιήςε 

Σα ζπκβάληα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη ζηελ πεξηνρή δηακόξθσζεο. Πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε 

θαηαγξαθή πξηλ από ην ζπκβάλ  θαη λα ππάξρεη θνηλνπνίεζε ζπκβάλησλ 

Kαηλνηόκα ελζσκαησκέλα ζηηο θάκεξεο video analytics ζα εκθαλίδνπλ πιαίζηα αλαγλώξηζεο γύξσ 

από ηα αληηθείκελα πνπ αληρλεύνληαη δσληαλά θαη ζε βίληεν αλαπαξαγσγήο. 

Οη ξόινη εμνπζηνδόηεζεο πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνη. Οη ξόινη απηνί ζα αλαγξάθνληαη ζηε ιίζηα 

πόξσλ ζηελ νζόλε  παξαθνινύζεζεο. Απηή ε ιίζηα πόξσλ λα κπνξεί λα πξνβιεζεί ζε κηα 

ηεξαξρεκέλε πξνβνιή κε απηέο ηηο νκάδεο ή σο κηα επίπεδε ιίζηα. 

Γπλαηόηεηα γηα  θαθό 360° dewarp ζα πξέπεη είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε κε θάκεξεο fisheye. 

Dewarping ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηνπ VMS 

Σν VMS ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ελνπνίεζε κε ηελ ππεξεζία θαηαιόγνπ Active Directory (AD), ώζηε 

λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ ρξεζηώλ από ην ζηαζκό θεληξηθνύ δηαρεηξηζηή IT. 

Πξέπεη λα δηαηίζεηαη πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε. Να είλαη δηαζέζηκεο γιώζζεο όπσο  ε αγγιηθή θαη  ε 

ειιεληθή. ια ηα θείκελα ζηελ δηεπαθή ρξήζηε κεηαθξάδνληαη ζηελ επηιεγκέλε γιώζζα 

Πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ε επηινγή Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη επαλαθνξά γηα ξπζκίζεηο 

ζπζηήκαηνο 
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Σα πιεθηξνιόγηα θαη ηα ρεηξηζηήξηα PLC πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη. Σα αξηζκεηηθά αλαγλσξηζηηθά γηα 

ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη δηακνξθώζηκα γηα ρξήζε κε απηά ηα ζηνηρεία ειέγρνπ 

Μηα δηεπαθή θεληξηθήο αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνύ ζα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο νιόθιεξνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πηέδνληαο ηελ αλαβάζκηζε από ηνλ Application Server ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

Σν ζύζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη IPv4 / IPv6 θαη HTTPS 

Σν ζύζηεκα ζα έρεη ελζσκαησκέλε ζπιινγή Log από όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

Σν ζύζηεκα λα δέρεηαη εμσηεξηθά strings θεηκέλνπ από ζπζηήκαηα ηξίησλ 

Ζ εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ πξέπεη λα είλαη νπηηθή θαη αθνπζηηθή 

Έλα θνπκπί Αλαθνξάο ζα παξάγεη κηα αλαθνξά ζε Excel, ησλ ζπζθεπώλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ζύκθσλα κε ηα NVR ή ζε κηα επίπεδε ιίζηα. 

Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα κπνξνύλ λα αληηθαζίζηαληαη ή λα κεηαθηλνύληαη, γηα ζθνπνύο εμηζνξξόπεζεο 

θνξηίνπ. 

Μία κνλάδα fail over  NVR πξέπεη λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ώζηε λα αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ελόο NVR 

Σν VMS λα ππνζηεξίδεη ηελ ελνπνίεζε κε έλα πξνθαζνξηζκέλν Video Analytics (λα απαηηείηαη 

μερσξηζηή άδεηα). 

Σν ινγηζκηθό πξέπεη λα πξνζθέξεη πιήξε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο γηα ηελ έγθξηζε πνιιαπιώλ 

ρξεζηώλ. Ζ εθαξκνγή απηή παξέρεη επίπεδα αδεηνδόηεζεο βαζηζκέλα ζε ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν πιήξεο βνεζεηηθό πξόγξακκα ξύζκηζεο γηα ην Administrator γηα ηε 

δηακόξθσζε πξόζζεησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη ξόισλ εμνπζηνδόηεζεο. Ζ εμνπζηνδόηεζε ρξήζηε 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ξύζκηζε άδεηαο 

εμνπζηνδόηεζεο εθηειείηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ νζόλε Ρπζκίζεηο εμνπζηνδόηεζεο. πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα δηθαηώκαηα δηακόξθσζεο από ηελ νζόλε "Ρόινη εμνπζηνδόηεζεο". Οη άδεηεο παξέρνπλ 

εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ινγηζκηθό πξέπεη λα 

πξνζθέξεη πιήξε δηαδηθαζία εμνπζηνδόηεζεο γηα πνιινύο ρξήζηεο σο εμήο:  

1. Οη ξόινη αδεηνδόηεζεο δεκηνπξγνύληαη κία θνξά ζθαηξηθά. Οη ρξήζηεο θαη νη νκάδεο ζε δηαθνκηζηή 

AD πξέπεη λα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ θαη λα γίλνπλ κηα νκάδα ζην VMS.  

2. Οη ρξήζηεο δεκηνπξγνύληαη κία θνξά ζε ζθαηξηθό επίπεδν θαη ηνπο παξέρνληαη δηθαηώκαηα ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο. 

3. Οη ξόινη εμνπζηνδόηεζεο εγθξίλνληαη θαη παξέρνληαη εηδηθά δηθαηώκαηα. 

4. Γελ ζα ππάξρεη εηθνληθό όξην ζηνλ αξηζκό ησλ ξόισλ θαη ησλ ρξεζηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

εμνπζηνδνηεζνύλ ζην ινγηζκηθό. 

5. Σν ινγηζκηθό επηηξέπεη ζε θάζε νκάδα λα ιάβεη άδεηα ή λα αξλεζεί ηελ πξόζβαζε ζε: 

 a. Φάμηκν. 

 b. Γηακόξθσζε θαη Γηαρείξηζε ρξεζηώλ. 

 c. πίλαθα δεδνκέλσλ. 

 d. Δμαγσγή βίληεν θαη ήρνπ (πνιπκέζσλ). 

 e. θαηάξγεζε κάζθαο. 

 f. Ρπζκίζεηο ρξήζηε. 

Σν ινγηζκηθό πξέπεη λα παξέρεη κηα εύρξεζηε επηινγή κελνύ γηα ηε δεκηνπξγία θαλόλσλ(video 

content analytics) πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (trigger) όηαλ ζπκβεί θάπνην 
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ζπκβάλ. Πξέπεη λα επηιέγεηαη έλα ζπκβάλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηακνξθώλεηαη ε ζθαλδάιε (trigger) 

γηα ηνλ θαλόλα 

Πνιιέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα ζπζρεηίδνληαη κε έλα ζπκβάλ. ηαλ ζπκβαίλεη ην ζπκβάλ, 

ελεξγνπνηεί ηνλ θαλόλα. Οη ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλεο σο ελεξγνπνηεκέλεο θαη 

απελεξγνπνηεκέλεο. Δλέξγεηεο γηα έλα ζπκβάλ ζα είλαη ε πξνβνιή δσληαλνύ βίληεν, ε απεηθόληζε  

κηαο πξνβνιήο, ε κεηάβαζε ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ξύζκηζε, ε ιεηηνπξγία ελόο ξειέ, ε δηεμαγσγή 

κηαο πεξηνδείαο PTZ, ε εθηέιεζε κηαο πεξηήγεζεο πξνβνιήο, ε έλαξμε κηαο δηεύζπλζεο URL ή 

θαζπζηέξεζε 

Έιεγρνο απζεληηθόηεηαο: Σν βίληεν από ηηο θάκεξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επαιεζεύζεη ηελ 

απζεληηθόηεηα  ηνπ βίληεν θαη λα παξνπζηάζεη έλα ζύκβνιν επαιήζεπζεο απζεληηθόηεηαο ζην 

εκθαληδόκελν βίληεν γηα ηελ αλαπαξαγσγή πνπ έρεη εγγξαθεί κέζσ ηεο ζπζθεπήο αλαπαξαγσγήο 

όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε κόλν θαηά ηελ εμαγσγή. 

Σν VMS πξέπεη λα ππνζηεξίδεη νπνηαδήπνηε αλάιπζε βίληεν, jpeg θαη H.264 / H.265 ζπκπίεζε. 

Σν VMS πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ επηινγή VIRTUAL MATRIX DISPLAY CONTROLLER OPTION 

 

Πίλαθαο 3 - APPLICATION Server, ANPR Server, ACCR Server 

Σύπνο Rack-Mount Server 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft® Windows® 10 LTSB, 64 bit 

Δπεμεξγαζηήο Intel® i7 7700 3.6 GHz 

Μλήκε 16GB 

Γξαθηθά 256 MB RAM onboard 

NetworkInterface 100/1000 Mbps, dual NIC provided 

Απνζήθεπζε 16TB  

Σάζε ιεηηνπξγίαο 230VAC, 50Hz 

Σνπνζέηεζε ζεrack 2 RU 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Θεξκνθξαζία 0°Cέσο 40°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

Πηζηνπνίεζε CE 

Δγγύεζε Σξία (3) ρξόληα 

 

Πίλαθαο4 - RECORDING Server (NVR) 

Σύπνο Rack-Mount Server 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft® Windows® 10 LTSB, 64 bit 

Δπεμεξγαζηήο Intel® i7 7700 3.6 GHz 

Μλήκε 16 GB (DDR4 RAM) 

Γξαθηθά 256 MB RAM onboard 

Network Interface 100/1000 Mbps, dual NIC provided 

Απνζήθεπζε 64TB Raid-5, Raid-6, Raid 1-0 
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πκπίεζε βίληεν H264-H265 

Σάζε ιεηηνπξγίαο 230VAC, 50Hz 

Σνπνζέηεζε ζε rack 2 RU 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Θεξκνθξαζία 0°Cέσο 40°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

Πηζηνπνίεζε CE 

Δγγύεζε Σξία (3) ρξόληα 

 

Πίλαθαο 5 – Rack 

Σύπνο Δπηδαπέδην 

Γηαζηάζεηο 80cm x 100cm 

Υσξεηηθόηεηα 42U 

Πόξηα Πιεμηγθιάο κε θιεηδαξηά 

Πιατλά θαιύκκαηα Πιήξσο αθαηξνύκελα 

Δμαεξηζκόο Τπνδνρέο γηα 4 κνλάδεο εμαεξηζκνύ 

Δγγύεζε Σξία (3) ρξόληα 

 

Πίλαθαο 6 - UPS Rack 

Καηεγνξία UPS Consumer & Industrial 

Σύπνο Online 

Ηζρύο εηζόδνπ 6000 VA 

Ηζρύο εμόδνπ 5400 Watt 

Σάζε εηζόδνπ 220 -  240 VAC 

πρλόηεηα εηζόδνπ 45-55Hz 

πληειεζηήο ηζρύνο (power factor) ≥ 0.99 

Παξνρή εηζόδνπ 
Μνλνθαζηθή κε γείσζε (Single phase &Ground) ή 

Σξηθαζηθή κε γείσζε (3phase &Ground) 

Σάζε εμόδνπ 220V ±1% 

πρλόηεηα εμόδνπ (κπαηαξία) 50 Hz ±0.1Hz 

πληειεζηήο ηζρύνο (power factor) ≥ 0.90 

Παξνρή εμόδνπ 
Μνλνθαζηθή κε γείσζε (Single phase&Ground) ή Σξηθαζηθή 

κε γείσζε (3phase &Ground) 

THDi ≤2% with linear load, ≤5% with nonlinear load 

Απνδνηηθόηεηα (efficiency) Έσο 93,5% 

Υξόλνο κεηαγσγήο 0 msec 

Κπκαηνκνξθή εμόδνπ (Wave form 

output) 
Pure Sine wave 
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Θύξα επηθνηλσλίαο  

(CommunicationPort) 
USB 

πζζσξεπηέο 

Σύπνο Κιεηζηνύ ηύπνπ, ρσξίο απαίηεζε ζπληήξεζεο  

Υξόλνο επαλαθόξηηζεο 4 ώξεο (ζην 90%) 

Πξνζηαζία Πξνζηαζία απηόκαηεο επαλαθόξηηζεο 

Σππηθή απηνλνκία 10 ιεπηά (πιήξεο θνξηίν), 20 ιεπηά (κηζό θνξηίν) 

Οζόλε LCD Display 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Θεξκνθξαζία 0-40°C, πγξαζία 0-95% 

Δγγύεζε πζζσξεπηώλ 1 έηνο 

Δγγύεζε πζθεπήο 1 έηνο 

 

Πίλαθαο 7 - SWITCH No1 (24 ports) 

Θύξεο (ports) 
•  24 x 10/100/1000BASE-T ports 

•  4 x 10GSFP ports 

Port Standards& Functions 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX 

Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet,  

802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex 

Mode, Auto-negotiation 

Network Cables 
UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) 

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.) 

Full/HalfDuplex Full/half duplex for 10/100 Mbps and Gigabit speed 

PoE Standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 

PoE Capable Ports Up to 30 W 

PoE Power Budget Max. 370 W 

Σνπνζέηεζε ζε rack ΝΑΗ 

Σάζε ιεηηνπξγίαο 230VAC – 50Hz 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Θεξκνθξαζία -5°Cέσο 50°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

Πηζηνπνηεηηθά 
CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC,  

IPv6 Ready Logo Phase 2 

 

Πίλαθαο 8 – KVM 

ΣύπνοKVM Φεθηαθό 

Θύξεο Οθηώ (8) 

Δύξνο εηζόδνπ AC κίαο κνλάδαο 

ηξνθνδνηηθνύ 
100 - 240 VAC 

πρλόηεηα AC 50Hz 

Δπηθνηλσλία TCP/IP 
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Πξόζβαζε ζε ζπζθεπέο USB, PS2, SUN, ζεηξηαθή 

Τπνζηήξημε rack ηνπνζέηεζε 1U 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0°C έσο 50°C 

Πξόζβαζε ζε κεηαγσγείο Πιεθηξνιόγην/πνληίθη USB, VGA 

Γπλαηόηεηα Common Access Card 

(CAC) 
Ναη, κε MPUIQ-VMCHS 

Τπνζηήξημε εηθνληθώλ κέζσλ Ναη, κε MPUIQ-VMCHS 

LDAP Ναη, κε DSView 

Τπνζηήξημε νζόλεο Αλαινγηθό VGA, SVGA θαη XGA 

Αξηζκόο απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηώλ Έλαο (1) 

 

Γ) ΤΝΓΔΗ ΤΚΔΤΩΝ ΜΔ RACK 

 

ιεο νη θάκεξεο (πέξα απηώλ ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο πνπ ζα ζπλδεζνύλ κε wi-fi links) ζα 

ζπλδεζνύλ κε θαιώδηα UTPCAT5e (όδεπζε επί ηνπ κεηαιιηθνύ ηζηνύ ησλ ζηεγάζηξσλ εληόο 

κεηαιιηθώλ ζραξώλ) ζηα αληίζηνηρα switches (switch Νν4 ζηελ έμνδν θνξηεγώλ, switch Νν3 ζην 

rack ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ, switch Νν2 ζηε ζέζε εξγαζίαο Νν2 &switch Νν1 ζην rack ζηελ 

αίζνπζα ειέγρνπ). 

Δηδηθά γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ δελ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ κεηαιιηθνύ ηζηνύ ησλ ζηεγάζηξσλ, 

ηα θαιώδηα UTP ζα ηνπνζεηεζνύλ εληόο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ ηύπνπ ζπηξάι νη νπνίνη ζα 

αλαξηώληαη κε ηε βνήζεηα κεηαιιηθήο ληίδαο. 

Σν switch Νν4 ζηελ έμνδν θνξηεγώλ ζα ζπλδεζεί κε ην switch Νν1 κε νπηηθή ίλα, ε νπνία 

ζα νδεύεη κέζα ζε ζσιήλα εληόο ηνπ εδάθνπο. Ζ ζσιήλα πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζην 

πξνδηαγξαθέο ηζνδύλακεο ηνπ EN50086 όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε πίεζε, θάκςε θαη θξνύζε. 

ιεο νη ζπζθεπέο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε 

θαηαζθεπαζηή. 

 

Πίλαθαο 9- SWITCH No2, No3, No4 (24 ports) 

Θύξεο (ports) 
•  24 x 10/100/1000BASE-T ports 

•  4 x 10G SFP ports 

Port Standards & Functions 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX 

Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet,  

802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex 

Mode, Auto-negotiation 

Network Cables 
UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) 

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.) 

Full/Half Duplex Full/half duplex for 10/100 Mbps and Gigabit speed 

PoE Standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 

PoE Capable Ports Up to 30 W 
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PoE Power Budget Max. 370 W 

Σάζε ιεηηνπξγίαο 220VAC – 50Hz 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Θεξκνθξαζία -5°Cέσο 50°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

Πηζηνπνηεηηθά 
CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC,  

IPv6 Ready Logo Phase 2 
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2) Κάμερεσ παρακολούθηςησ κίνηςησ οχημάτων (CCTV cameras) ςτα ρεύματα εξόδου 

και ειςόδου τησ χώρασ και ατόμων ςε κοινόχρηςτουσ χώρουσ. 

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ξεπκάησλ θίλεζεο νρεκάησλ θαζώο θαη θίλεζεο αηόκσλ ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (ρώξνη πγηεηλήο) ζα ηνπνζεηεζνύλ δέθα (10) θάκεξεο [δύν (2) ζηνπο 

ρώξνπο πγηεηλήο ζηελ είζνδν ζηελ Διιάδα, δύν (2) ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ζηελ έμνδν από ηελ 

Διιάδα θαη έμη (6) ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ζπλνξηαθνύ ζηαζκνύ, ώζηε λα θαιύπηνληαη 

(επηηεξνύληαη) όινη νη απαηηνύκελνη ρώξνη]. 

Οη θάκεξεο ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Πίλαθαο 10 – ΚΑΜΔΡΔ CCTVBULLET 

Σύπνο θάκεξαο Starlight 

Αηζζεηήξαο Progressive scan CMOS Sensor 

Μέγηζηε αλάιπζε 2 Megapixels (Mp) 

Αλάιπζε πεξηερνκέλσλ βίληεν 

EIS, Defog, Video Contents Analysis (including Intrusion 

Detection, Line Cross Detection and Camera Tampering, 

which includes Scene Change. Defocus, Low/High 

Brightness); Museum Search 

Σαρύηεηα ειεθηξνληθνύ θιείζηξνπ Απηόκαηα (1 ~ 1/30,000 sec), ρεηξνθίλεηα 

Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο True day/night (IR cut filter) 

Δπξεία δπλακηθή εκβέιεηα True WDR, 120 dB 

Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 

Έγρξσκν: 0.002 lux;   

Αζπξόκαπξν: 0.0006 lux @f/1.5  

AGC On, 0.0 lux, IR On 

Απόζηαζε ππεξύζξσλ (IR distance) 30 κέηξα, Smart IR LED technology 

Ίξηδα (iris) Απηόκαηε (Autoiris) 

Δζηίαζε (zoom/focus adjust) Απηόκαηε 

Γσλία ζέαζεο (field of view) >40° (tele) - >100° (wide) 

Γίθηπν (network) 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45 

πκπίεζε εηθόλαο (image compression) H.264; H.265; M-JPEG 

Αλάιπζε (resolution) 

2 MP:  

Major streams: 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P) 

Minor streams: 920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P), 

720x576, 704x480/576 (D1), 640x360/480 (VGA), 352x288, 

320x240 (QVGA) 

MJPEG: 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P) 

Πξσηόθνιια (protocol) 

IPv4/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP, SMTP, 

DHCP, NTP, FTP, DDNS, UDP, uPnP, ARP, QoS, IGMP, 

SNMP (V3), TLS, SSL, 802.1x, PPPoE, DNS, ICMP 

Ρπζκόο θαξέ (Frame Rate) 2592x1520 @ 20 fps,  2048x1520 @ 30 fps 
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Καλάιηα (streams) Triple streams: H.264/H.265 - 2; H.264/H.265/M-JPEG - 1 

Υξήζηεο (users) 10 ρξήζηεο 

Αζθάιεηα (security) 
IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 

SSL, password protection 

Δηδνπνηήζεηο (alarm) 2 είζνδνη (inputs) /1έμνδνο (output) 

Ήρνο (audio streaming) 1 είζνδνο (input) / 1 έμνδνο (output), 2-way G.711 codec 

Γσλία πεξηζηξνθήο θάκεξαο Integral wall mount allows 90° tilt adjustment, 360° rotation 

Παξνρή ξεύκαηνο PoE IEEE 802.3af, 12 VDC, 24 VAC 

πλδέζεηο 

Power: standard jack for adapter; PoE/Network: RJ-45 CAT 

5. Alarm In/Out: pin connectors. Audio In and Out: RCA  

jack. Analog Video Output: BNC. Local Storage: SD card 

slot. 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (OutdoorTemp): -40°Cέσο 60°C)  

Τγξαζία (Humidity): έσο 90% 

Πηζηνπνηήζεηο FCC Class A, CE, UL, IP67 

Δγγύεζε 3 ρξόληα 

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πάλσ κέξνπο (νξνθήο) ησλ νρεκάησλ ζηηο ισξίδεο ησλ 

θνξηεγώλ ζα ηνπνζεηεζνύλ δεθαηέζζεξηο (14) παλνξακηθέο θάκεξεο κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Πίλαθαο 11 – ΚΑΜΔΡΔ CCTVPANORAMIC 

Σύπνο θάκεξαο Παλνξακηθόο (panoramic camera) 

Αηζζεηήξαο Progressive scan CMOS Sensor 

Μέγηζηε αλάιπζε 
SW Dewarping: 3072x2048 (6 MP);  

Edge Dewarping: 2048x2048 (4 MP); H.264 

Ρπζκίζεηο εηθόλαο (image settings) 

WDR (Wide Dynamic Range). Backlight Compensation 

(BLC). Configurable brightness, contrast, saturation, hue, 

sharpness. White balance. Exposure. Edge de-warping. 

DNR (3D). Digital zoom. Privacy masks (5). ICR.   

IR threshold. Smart Events (Tampering Alarm. Motion 

detection. Network Failure Detection. Audio Detection.   

Manual Trigger Event. Periodic Event. ) 

Σαρύηεηα ειεθηξνληθνύ θιείζηξνπ 1 - 1/10000 sec 

Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο Day/Night with mechanical IR cut filter 

Δπαηζζεζία ππεξύζξσλ (IR sensitivity) 5 κέηξα  

Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 
Έγρξσκν: 0.04 lux 

Αζπξόκαπξν: 0.002 lux 

Γσλίαζέαζεο (field of view) 185ν 

Γίθηπν (network) 1 Gbps Ethernet; RJ-45 
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πκπίεζε εηθόλαο (image compression) 
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline/ Main Profile/ High 

Profile/SVC, M-JPEG 

Καλάιηα βίληεν (streams) 

Σαπηόρξνλα δηπιά θαλάιηα (Simultaneous dual streams) ζε 

κνλή ζέαζε (in single view mode) 

Πνιιαπιά θαλάιηα (multiple streams based) ζε 

δηακνξθσκέλε ζέαζε (on single configuration in 6 cropped 

VGA mod) 

Ήρνο (audio streaming) 
Two-way audio (line in/line out). Indoor: Built-in speaker 

(max. 2W mono) and microphone. G.711/G.726 

Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο (protocol) 

IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, DHCP, SMTP, 

HTTPS, PPPoE, ICMP, ARP, UPnP, SNMP, FTP, IGMP, 

QoS, ONVIF 

Δηδνπνηήζεηο (alarm) 1 είζνδνο (input) /1έμνδνο (output), 

Αζθάιεηα (security) 
Password protection, IP address filtering, HTTPS, 

IEEE 802.1X network access control 

πλδέζεηο 

PoE/Network: RJ-45. Alarm/Audio: 7 pin terminal block (2 of 

each). Power: 2 pin terminal block. Audio In/Out: phone  

jacks with cable (outdoor); terminal block (indoor). Micro 

SDXC card slot. Pigtail connection 

Παξνρή ξεύκαηνο PoE (IEEE 802.3af Class 3); 12 VDC 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (OutdoorTemp): -30°Cέσο50°C)  

Τγξαζία (Humidity): έσο 90% 

Πηζηνπνηήζεηο UL, FCC Class A, CE, RoHS. IP66, IK10, EN 60950 

Δγγύεζε 3 ρξόληα 

 

Οη παξαπάλσ θάκεξεο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ switches, ζα ζπλδεζνύλ κε ηνλ CCTV 

Server ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 91 από 218 

 

 

3) Θέςεισ εργαςίασ (workstations) 

 

Θα δεκηνπξγεζνύλ έμη (6) ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ζ πξώηε (workstation  No1) ζα βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ (control room) γηα ηελ επόπηεπζε 

ησλ ρώξσλ ηνπ ηεισλείνπ κέζσ ηνπ CCTV. 

Οη ππόινηπεο ζέζεηο εξγαζίαο (workstation No2 – No6) ζα έρνπλ σο εμήο: 

Νν2 → Γηπιή ισξίδα εηζόδνπ θνξηεγώλ 

Νν3 → Γηπιή ισξίδα εηζόδνπ επηβαηηθώλ 

Νν4 → Γηπιή ισξίδα εηζόδνπ επηβαηηθώλ 

Νν5 → Γηπιή ισξίδα εμόδνπ επηβαηηθώλ 

Νν6 → Λσξίδα εμόδνπ θνξηεγώλ 

Κάζε ζέζε εξγαζίαο ζα πεξηιακβάλεη ζηαζεξό ππνινγηζηή κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Πίλαθαο 12 – WORKSTATION PC 

Δπεμεξγαζηήο Intel® Core™ i7 Processor (≥ 3.40 GHz, 8MB L3 cache)  

Μλήκε ≥ 16 GB 

ΓπλαηόηεηαΔπέθηαζεοΜλήκεο ≥ 32GB  

Κάξηα Γξαθηθώλ   Nvidia ή ΑΣΗ chipset κε ειάρηζηε κλήκε ≥ 2GB  

θιεξνί Γίζθνη πλδεζκνινγίαο SATA 6GB: 1 xSSD ≥ 512GB 

Μνλάδα Οπηηθνύ Γίζθνπ   DVD+-RW  

Γηθηύσζε 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN  

Κάξηα Ήρνπ   Δλζσκαησκέλε 

Θύξεο Δπηθνηλσλίαο:  

5 x USB (2 xUSB 3.0ηνπιάρηζηνλ) 

1 x External Display 

1 x Θύξα γξαθηθώλ (VGA/DVI)  

1 x Θύξα γξαθηθώλ (HDMI)  

1 xRJ-45  

1 xExternal Microphone/Line-In 1 x Headphone / Line out  

Σξνθνδνζία ≥ 350W 

Πιεθηξνιόγην & Mouse   Κιαζηθό πιεθηξνιόγην &πνληίθη (mouse) 

Λεηηνπξγηθόύζηεκα Microsoft Windows 10 Professional Edition 64 bit Διιεληθό 

Δγγύεζε ≥ 3 έηε 

 

Ζ ζέζε εξγαζίαο Νν1 (control room) ζα πεξηιακβάλεη νζόλε κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Οζόλε LED  
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Γηαγώληνο Οζόλεο ≥43’’ 

Αλάιπζε 1920x1080 

Δίζνδνη D-Sub 15pin or DVI  HDMI 

Δγγύεζε ≥ 3 έηε 

 

Οη ζέζεηο εξγαζίαο Νν2 έωο Νν6 ζα πεξηιακβάλνπλ δύν(2) νζόλεο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Οζόλε LED  

Γηαγώληνο Οζόλεο ≥24’’ 

Αλάιπζε 1920x1080 

Δίζνδνη D-Sub 15pin or DVI , HDMI 

Δγγύεζε ≥ 3 έηε 

 

Ο παξαπάλσ ππνινγηζηήο ζα ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ ethernet δηθηύνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

switches, ζην θέληξν ειέγρνπ θαη ζηνπο servers ζην rack, από όπνπ ζα αληινύλ ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ηα ινγηζκηθά ζύκθσλα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί  αλά ζηαζκό θαη ρξήζηε 

ώζηε λα κπνξεί λα βιέπεη ηα δεδνκέλα, όπσο ηελ αλαγλώξηζε ηεο πηλαθίδαο ηνπ νρήκαηνο 

(ANPR) θαη ηελ αληηπαξαβνιή ηεο κε ιίζηα αλεπηζύκεησλ (blacklist) πνπ ζα δηαζέηνπλ νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο θαζώο θαη πξόγξακκα αλαγλώξηζεο θσδηθώλ ησλ container (ACCR), όπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

  

ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα ηνπνζεηεζεί ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS - 

Workstation). 

Πίλαθαο 13 –UPS WORKSTATION 

Καηεγνξία UPS Consumer & Industrial 

Σύπνο Online 

Ηζρύο εηζόδνπ 1000 VA 

Ηζρύο εμόδνπ 900 Watt 

Σάζε εηζόδνπ 200 - 240 VAC 

πρλόηεηα εηζόδνπ 45-55Hz 

πληειεζηήο ηζρύνο (power factor) ≥ 0.99 

Παξνρή εηζόδνπ Μνλνθαζηθή κε γείσζε (Single phase &Ground) 

Σάζε εμόδνπ 220V ±10% 

πρλόηεηα εμόδνπ (δίθηπν) 47Hz-53Hz 

πρλόηεηα εμόδνπ (κπαηαξία) 50 Hz ±0.1Hz 

πληειεζηήο ηζρύνο (power factor) ≥ 0.90 

Παξνρή εμόδνπ Μνλνθαζηθή κε γείσζε (Single phase & Ground) 

Υξόλνο κεηαγσγήο 0 msec 
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Κπκαηνκνξθή εμόδνπ  

(Wave form output) 
Pure sinewave 

Θύξα επηθνηλσλίαο  

(Communication Port) 
USB 

πζζσξεπηέο 

Σύπνο Κιεηζηνύ ηύπνπ, ρσξίο απαίηεζε ζπληήξεζεο  

Υξόλνο 

επαλαθόξηηζεο 
4 ώξεο (ζην 90%) 

Πξνζηαζία Πξνζηαζία απηόκαηεο επαλαθόξηηζεο 

Σππηθή απηνλνκία 10 ιεπηά (πιήξεο θνξηίν), 20 ιεπηά (κηζό θνξηίν) 

Οζόλε LCD Display 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Θεξκνθξαζία 0-40°C, πγξαζία 5-95% 

Δγγύεζε πζζσξεπηώλ 2 έηε 

Δγγύεζε πζθεπήο 2 έηε 
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4) Σύςτημα αναγνώριςησ πινακίδασ κυκλοφορίασ οχημάτων (ANPR) ςτα ρεύματα 

εξόδου και ειςόδου τησ χώρασ. 

 

Θα ηνπνζεηεζνύλ είθνζη δύν (22) θάκεξεο θαηαγξαθήο ηνπ αξηζκνύ πηλαθίδσλ ησλ 

δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ γηα όιεο ηηο ισξίδεο θίλεζεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ησλ θνξηεγώλ, ησλ 

ιεσθνξείσλ θαη ησλ επηβαηηθώλ νρεκάησλ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Πίλαθαο 14 – ΚΑΜΔΡΔ ANPR 

Αηζζεηήξαο Progressive scan CMOS Sensor 

Μέγηζηε αλάιπζε 2 Megapixels (1920x1080) 

Ρπζκίζεηο εηθόλαο 

Ρπζκηδόκελνο ξπζκόο κεηάδνζεο.  

Λεηηνπξγία αλαζηξνθήο θαη θαζξέθηε.  

Ρπζκηδόκελε θσηεηλόηεηα, αληίζεζε, ρξώκα, απόρξσζε, 

επθξίλεηα.  

Λεηηνπξγία white balance. 

Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία εκέξαο / λύρηαο. 

Ρύζκηζε ‘ζνξύβνπ’ 2DNR, 3DNR, BLC  

Φεθηαθό δνπκ. Απόθξπςε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Σαρύηεηα θιείζηξνπ 60 fps: Απηόκαηα (1/50,000~8 sec), ρεηξνθίλεηα 

Λεηηνπξγία ζάξσζεο Πξννδεπηηθή ζάξσζε (progressive scan) 

Ζιεθηξνληθό δνπκ 2 ~ 16X 

Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο True day/night (IR cut filter) 

Δπξεία δπλακηθή εκβέιεηα True WDR, 120 dB 

Απόζηαζε ππεξύζξσλ (IR distance) 25 κέηξα 

Γσλία ππεξύζξσλ >75° 

Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 
Έγρξσκν: 0.35lux;   

Αζπξόκαπξν: 0.013lux @ 50IRE 

Δζηίαζε 10 x zoomθαη εζηίαζε(focus) 

Ίξηδα (iris) Απηόκαηε (Autoiris) 

Γσλία ζέαζεο (field of view) >50° 

Γίθηπν (network) 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45 

πκπίεζε εηθόλαο (image compression) H.264, M-JPEG CBR, VBR 

Αλάιπζε (resolution) 
1920x1080(Full HD), 1280x1024(SXGA), 1280x720(HD), 

704x480/576(D1), 640x480(VGA), 320x240(QVGA) 

Πξσηόθνιια (protocol) 
IPv4, IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, 

IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, UDP, ARP 

Ρπζκόο θαξέ (Frame Rate) Έσο 60fps 

Αζθάιεηα (security) 
IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 

password protection 
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Δηδνπνηήζεηο (alarm) 1 είζνδνο (inputs) /1έμνδνο (output) 

Παξνρή ξεύκαηνο PoE (IEEE 802.3af Class 0), 12VDC 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (OutdoorTemp): -30°Cέσο 60°C)  

Τγξαζία (Humidity): έσο 90% 

Πηζηνπνηήζεηο FCC Class A, CE, UL, IP66, IK10 

Δγγύεζε 3 ρξόληα 

 

Οη παξαπάλσ θάκεξεο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ switches, ζα ζπλδεζνύλ κε ηνλ ANPR 

Server ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. 

Ο έιεγρνο ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηόκαηεο 

αλαγλώξηζεο ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ (ANPR). 

ηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε ζηελ εθάζηνηε ισξίδα θπθινθνξίαο ζα πξνβάιινληαη πιεξνθνξίεο 

όπσο ε πηλαθίδα ηνπ νρήκαηνο (κεηά ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο από ην ANPR) θαζώο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ ηε ζπλνδεύνπλ (ρώξα πξνέιεπζεο θ.ι.π), ε πηλαθίδα ηνπ νρήκαηνο ζε εηθόλα 

γηα δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο ηεο ζε πεξίπησζε κε επαλάγλσζηεο πηλαθίδαο, 

εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε αλαγλώξηζεο νρήκαηνο πνπ αλήθεη ζηελ «καύξε» ιίζηα (blacklist) θ.α. 

Δθόζνλ αληρλεπηεί – αλαγλσξηζηεί όρεκα πνπ αλήθεη ζηελ blacklist, πέξα ηεο παξαπάλσ 

εηδνπνίεζεο, ζα δίλεηαη απηόκαηα εληνιή ζηηο κπάξεο ηεο αληίζηνηρεο ισξίδαο λα παξακείλνπλ 

θαηεβαζκέλεο έσο όηνπ γίλεη πεξαηηέξσ έιεγρνο από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη δνζεί ρεηξνθίλεηα ε 

εληνιή λα αλέβνπλ νη κπάξεο. 

Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο πηλαθίδσλ (ANPR) ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Πίλαθαο 15 – Λνγηζκηθό ANPR 

Δπηδόζεηο 

Αθξίβεηα αλαγλώξηζεο> 93% 

Αλαγλώξηζε ηεο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο αλεμάξηεηα από ηε  ρώξα 

πξνέιεπζεο. 

Μεγάιε ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο. 

Αλαγλώξηζε παξακνξθσκέλσλ εηθόλσλ πηλαθίδαο. 

Αλαγλώξηζε εμαηνκηθεπκέλσλ πηλαθίδσλ θαη πηλαθίδσλ εηδηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. 

Αλαγλώξηζε όρη κόλν ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ, αιιά θαη 

ραξαθηήξσλ από Αξαβηθά, Κπξηιιηθά, Κηλέδηθα, Κνξεάηηθα,  

Σατιαλδηθά θ.ι.π. αιθάβεηα. 

Αλαγλώξηζε πηλαθίδαο θπθινθνξίαο ζηακαηεκέλσλ νρεκάησλ αιιά θαη 

νρεκάησλ ζε θαηαζηάζεηο ρακειήο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο. 

Δίζνδνο δεδνκέλσλ (input) 

Αλαινγηθέο θάκεξεο 

Φεθηαθέο θάκεξεο 

Αξρείν εηθόλαο (BMP, PNG, JPEG, JPEG2K, RAW) 

Έμνδνο δεδνκέλσλ (output) 

Πξόγξακκα αλαγλώξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) 

Αξηζκόο πηλαθίδαο ζε κνξθή ASCII/UNICODE 

Θέζε πηλαθίδαο 
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Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο αλαγλώξηζεο ζε πνζνζηό 

Δπίπεδα εκπηζηνζύλεο αλαγλώξηζεο γηα θάζε ραξαθηήξα 

Καηάινγνο πεξαηηέξσ πξνηάζεσλ γηα θάζε ραξαθηήξα 

Υξώκα πηλαθίδαο (πξναηξεηηθό) 

Αλαγλσξηζηηθό πηλαθίδαο (πξναηξεηηθό) 

Θέζε θάζε πηλαθίδαο ζε κία εηθόλα 

Δλεξγνπνίεζε (trigger) 
Μπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ελεξγνπνίεζεο 

Πεξηιακβάλεηαη κνλάδα αλίρλεπζεο θίλεζεο ινγηζκηθνύ 

Τπνζηεξηδόκελα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 
Windows (32/64 bit), Linux (32/64 bit) 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ 

C/C++, C# , Visual Basic .NET , Java (windows) 

C/C++, Java (Linux) 
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5) Σύςτημα αναγνώριςησ κωδικών των container (container code recognition - ACCR) 

 

Θα ηνπνζεηεζνύλ δεθαπέληε (15) θάκεξεο θαηαγξαθήο ησλ θσδηθώλ ησλ container ησλ 

δηεξρνκέλσλ θνξηεγώλ σο εμήο: 

 Έμη (6) θάκεξεο γηα ηελ έμνδν από ηελ Διιάδα πνπ ζα θαιύπηνπλ δύν ισξίδεο εμόδνπ (γηα 

ηελ αλαγλώξηζε ησλ container code ζηηο δύν πιατλέο πιεπξέο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά). 

 Δλλέα (9) θάκεξεο γηα ηελ είζνδν ζηελ Διιάδα πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο ηξεηο ισξίδεο 

εηζόδνπ (γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ container code ζηηο δύν πιατλέο πιεπξέο θαη ζηελ πίζσ 

πιεπξά). 

 

Οη παξαπάλσ θάκεξεο ζα δηαζέηνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Πίλαθαο 16 – ΚΑΜΔΡΔ ACCR 

Σύπνο θάκεξαο Γηπινύ αηζζεηήξα 

Βέιηηζηε απόζηαζε ACCRζε 

πεξηβάιινληα θσηηζκό 
2 κέηξα έσο 4 κέηξα 

Αλάιπζε 1νπ αηζζεηήξα (γηα απηόκαηε 

αλαγλώξηζε) 
1280 × 960: 54 fps 

Αλάιπζε 2νπ αηζζεηήξα (γηα νπηηθή 

αλαγλώξηζε) 
1920 × 1080: 30 fps 

Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο 

Απηόκαηε ελαιιαγή (configurable auto-switching) ζε 

day/night mode 

Απηόκαηνο έιεγρνο θσηεηλόηεηαο (automatic brightness 

control) 

Φαθόο θάκεξαο Main lens: 3×, automatic, motorized lens 

Σξόπνη θσηηζκνύ (illumination modes) 
πγρξνληζκέλε ιάκςε ή ζπλερόκελε (Synchronized flash or 

continuous) 

Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο 

(communication protocols) 
ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP 

Παξνρή ξεύκαηνο 24-28 V AC 

πλδεζηκόηεηα (connectivity) 
Binder M12 circular: Ethernet (8-pin), Power (4-pin),  

User (8-pin), User (12-pin) 

ANPR 
Αλάιπζε βίληεν (αλίρλεπζε νρεκάησλ, αλίρλεπζε θίλεζεο) 

Video Analytics (Vehicle Detection, Motion Detection) 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (Outdoor Temp): -40°Cέσο70°C 

IP rating IP67 

IK rating IK10 

Οη παξαπάλσ θάκεξεο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ switches, ζα ζπλδεζνύλ κε ηνλ ACCR 

Server ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. 
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Ο έιεγρνο ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηόκαηεο 

αλαγλώξηζεο ησλ θσδηθώλ ησλ container (ACCR – Automatic Container Code Recognition) ην 

νπνίν ζα ιακβάλεη δεδνκέλα από ηηο θάκεξεο (εηθόλεο ή βίληεν) θαη βάζε ηνπ πξνηύπνπ ISO 6346 

(BIC code), ILU θαη MOCO codes  θαη αλαγλσξίδνληαο ηνλ θσδηθό, ζα κπνξεί λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε (ηεισλεηαθό ππάιιειν) όπσο ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ container, ηνλ θσδηθό 

ρώξαο, ην κέγεζνο, ηνλ ηύπν θαη ηελ θαηεγνξία εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη ιεηηνπξγηθά ζήκαηα (εάλ 

ππάξρνπλ). 

Πίλαθαο 17 – Λνγηζκηθό ACCR 

Τπνζηεξηδόκελα πξόηππα ISO 6346 (BIC code), ILU θαη MOCO code 

Τπνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο x86_32 | x86_64 | ARMv7 | Cortex A8 and above | PPC 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο πζηήκαηνο 1 GHz CPU | 512 MB RAM | 1 GB HDD | free slot for NNC 

Γηαζέζηκνη Neural Controllers 

USB 2.0 dongle - type A 

USB internal 4-pin 

PCIe card (X1)  

Mini-PCIe card 

Τπνζηεξηδόκελα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα 
Windows (32/64 bit), Linux (32/64 bit) 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ 

C/C++, C# , Visual Basic .NET , Java (windows) 

C/C++, Java (Linux) 

Δίζνδνο 

Δηθόλα ( BMP | PNG | JPEG | JPEG2K | RAW ) 

Εσληαλή αλαινγηθή είζνδνο βίληεν (PAL ή NTSC) 

Εσληαλή είζνδνο ςεθηαθήο θάκεξαο 

Πνιιαπιή εηθόλα γηα ην ίδην container 

Έμνδνο 

OCR δεδνκέλα, Κσδηθόο ISO Container ζε θείκελν ASCII 

Θέζε ηνπ θσδηθνύ,Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο ζε πνζνζηό 

Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο γηα θάζε ραξαθηήξα 

ID ηεο θαιύηεξεο εηθόλαο 

Αλαγλσξηζηηθό ρώξαο θαη πιεξνθνξίεο δηαζηάζεσλ 

(πξναηξεηηθό) 

Δλεξγνπνίεζε 

Θα κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

ελεξγνπνίεζεο (ζπληζηάηαη θαηά ηελ αλαγλώξηζε από 

δσληαλή ξνή εηθόλαο) 

Πεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθό αλίρλεπζεο θίλεζεο  
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6) Μπάρεσ ελέγχου πρόςβαςησ οχημάτων (toll grade barriers) 

 

Θα ηνπνζεηεζνύλ δώδεθα (12) κπάξεο ειέγρνπ πξόζβαζεο νρεκάησλ, κε κήθνο κέρξη 

ηξία (3) κέηξα, νη νπνίεο ζα θαιύπηνπλ ηηο ισξίδεο θίλεζεο ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ζα 

ιεηηνπξγνύλ κε κηθξό ρξόλν απόθξηζεο (≈1,3 sec) γηα ηνλ ηαρύηεξν έιεγρν ηνπο ζε πεξηόδνπο 

κεγάινπ θόξηνπ. 

ην ζώκα ηνπ κεραληζκνύ θίλεζεο ησλ κπαξώλ ζα εγθαηαζηαζεί θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο ν 

νπνίνο ζα απνδίδεη θσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 45lm. 

ε θάζε ισξίδα θίλεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη ζηηο ηξεηο ισξίδεο εμόδνπ θνξηεγώλ 

ζα ηνπνζεηεζεί θαη από κία ειεθηξνληθή πηλαθίδα πιεξνθόξεζεο (TFI). Οη δεθαπέληε (15) απηέο 

πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ πξηλ ηηο  κπάξεο ειέγρνπ πξόζβαζεο νρεκάησλ θαη κε ηελ πξνβνιή 

θαηάιιεισλ κελπκάησλ ζα βνεζνύλ ζηελ νκαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ θαηά ηνλ έιεγρν από 

ηνπο ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο.   

Πίλαθαο 18– ΜΠΑΡΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΩΝ 

Μεραληζκόο Καηάιιεινο γηα κπάξεο 3m (επηβαηηθά απηνθίλεηα) 

Σαρύηεηα απόθξηζεο ≈ 1,3 sec (επηβαηηθά νρήκαηα) 

Δλεξγνπνίεζε  
Απηόκαηε (επαγσγηθόο βξόρνο) ή  

Υεηξνθίλεηε (κε κπνπηόλ ελεξγνπνίεζεο) 

Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC ±15% 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (OutdoorTemp): -20°Cέσο55°C 

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε 

Μεηά από κηα πξόζθξνπζε νρήκαηνο, ην ζύζηεκα απνζπλδέεηαη, 

πξνζηαηεύνληαο ην βξαρίνλα από ζνβαξέο δεκηέο. 

Ο ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραληζκνύ. 

 

Πίλαθαο 19 – ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (TFI) 

Led / Pixel Πιήξεο SMD Δλζσκαησκέλνπ ζρεδηαζκνύ 

Οδήγεζε LED Γελλήηξηα ζηαζεξνύ ξεύκαηνο αλά LED 

X-LED-Μήθνο 64 LED (384mm) 

Y-LED- Όςνο 48 LED (342mm) 

PixelSte-radianRound 120° 

Υξώκαηα Pixel Πξάζηλν/ Κόθθηλν 

Γηαβαζκίζεηο ρξώκαηνο 1 bit (On-Off) 

Αλίρλεπζε θαικάησλ Γηαθνπή, Βξαρπθύθισκα, Γηαξξνή 

Φσηεηλόηεηα 16533 Cd / m2 – 600 mcd/Pixel 

Αηζζεηήξαο Φσηαύγεηαο LDR 

RS232 Full Duplex 
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RS485 Half Duplex 

Καισδηαθό Γίθηπν Ethernet 10/100 

Αζύξκαην Γίθηπν Wifi b,g,n 2.5 Ghz 

Σξνθνδνζία 4.5-5.5 Vdc 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20°C έσο +70°C 

Τγξαζία Λεηηνπξγίαο 0 έσο 99%  Με ζπγθεληξσκέλε 

Δμαεξηζκόο Ναη 

IP rating IP65 

Πξόηππν ζρεδίαζεο EN12966 

Πηζηνπνηήζεηο θαη ζεκάλζεηο 
CE Mark for each part: EMC, Electrical Safety 93/68/EEC  

ISO 19001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 18001 

 

Θα ηνπνζεηεζεί επηπιένλ κία (1) κπάξα ειέγρνπ πξόζβαζεο νρεκάησλ, κε κήθνο πεξίπνπ 

4,5 κέηξσλ γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηε ισξίδα εμόδνπ θνξηεγώλ (ισξίδα 

γεθπξνπιάζηηγγαο). 

ην ζώκα ηνπ κεραληζκνύ θίλεζεο ησλ κπαξώλ ζα εγθαηαζηαζεί θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο ν 

νπνίνο ζα απνδίδεη θσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 45lm.  

Πίλαθαο 20 – ΜΠΑΡΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΦΟΡΣΗΓΩΝ 

Μεραληζκόο Καηάιιεινο γηα κπάξεο > 4,5m (θνξηεγά απηνθίλεηα) 

Σαρύηεηα απόθξηζεο ≈ 4sec (θνξηεγά απηνθίλεηα) 

Δλεξγνπνίεζε  
Απηόκαηε (επαγσγηθόο βξόρνο) ή  

Υεηξνθίλεηε (κε κπνπηόλ ελεξγνπνίεζεο) 

Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC ±15% 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (OutdoorTemp): -20°C έσο 55°C 

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε 

Μεηά από κηα πξόζθξνπζε νρήκαηνο, ην ζύζηεκα απνζπλδέεηαη, 

πξνζηαηεύνληαο ην βξαρίνλα από ζνβαξέο δεκηέο. 

Ο ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραληζκνύ. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κπαξώλ ειέγρνπ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

απηόκαηεο αλαγλώξηζεο, ζε θάζε ισξίδα θίλεζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζύζηεκα αλίρλεπζεο δηέιεπζεο 

νρεκάησλ (κε επαγσγηθνύο βξόρνπο). 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη παξαθάησ ζπζηάζεηο: 

Πίλαθαο 21 – ΔΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΒΡΟΥΟΙ 

Σνπηθέο ζπλζήθεο πζηάζεηο 

Δλίζρπζε ζθπξνδέκαηνο ηνπιάρηζηνλ 5 cm (όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε) 

Άιιεο ειεθηξηθέο γξακκέο ζσξαθηζκέλε γξακκή ηξνθνδνζίαο πξνο ην βξόρν 
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Κηλνύκελα κεηαιιηθά αληηθείκελα δηαηήξεζε απόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1m 

Με Κηλνύκελα κεηαιιηθά αληηθείκελα δηαηήξεζε απόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 0,5m 

Γξακκέο πςειήο ηάζεο θαη γξακκέο 

ηξνθνδνζίαο 

ζσξαθηζκέλε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία πξνο ην δηαρσξηζκέλν 

θαλάιη βξόρνπ 

 

Οη δηαζηάζεηο ησλ βξόρσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε θάζε ισξίδα ζα είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηνλ ηύπν ηνπ νρήκαηνο πνπ εμππεξεηεί ε ζπγθεθξηκέλε ισξίδα. 

Σα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ηνπο ζα θαζνξηζηνύλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 
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7) Αςύρματη ςύνδεςη απομακρυςμένων εγκαταςτάςεων 

Θα ηνπνζεηεζνύλ δύν ζπζθεπέο αζύξκαηεο δηθηύσζεο (high-end industrial wireless 

Ethernet links) κε ηηο νπνίεο ζα ζπλδεζνύλ (θξππηνγξαθεκέλα – encrypted) νη απνκαθξπζκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηεισλείνπ (ρώξνη πγηεηλήο εηζόδνπ θαη ρώξνη πγηεηλήο εμόδνπ) θαη νη νπνίεο ζα 

θέξνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Πίλαθαο 22– WIFI LINKS 

Φφποσ Εξωτερικοφ χϊρου με ενςωματωμζνθ κεραία 

Αςφρματθ ηϊνθ ςυχνοτιτων 5GHz 

Υυχνότθτεσ λειτουργίασ 5150 – 5875MHz 

Σρωτόκολλα αςφρματθσ 
επικοινωνίασ 

802.11a/n/ac 

EthernetInterface Φουλάχιςτον μία κφρα 10/100/1000Mbit 

Νειτουργικό ςφςτθμα routing Γνωςτό λειτουργικό ςφςτθμα 

Αρικμόσ chains πομποδζκτθ Φουλάχιςτον 2 

CPU Φουλάχιςτον 4 cores, nominal frequency ≥716 MHz 

Ξνιμθ RAM ≥256MB 

Storage ≥16 MB Flashmemory 

Wireless chip model IPQ-4018 

Antenna Gain 16 dBi 

Σροςταςία από κεραυνοφσ Ψπαρξθ ςφνδεςθσ γείωςθσ 

Ingress protection rating IP55 

Θερμοκραςία λειτουργίασ -40°C ζωσ +70°C 

Ξζγιςτθ κατανάλωςθ ιςχφοσ 7W 

Φροφοδοςία Θφρα PoE in 

Τπνζηεξηδόκελε ηάζε εηζόδνπ 10V - 30V 

Nominal Receive Sensitivity MCS0 = -96dBm to MCS9 = -70dBm 

Antenna beamwidth  23° 
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8) Προςταςία ςυςκευών από κρουςτικέσ υπερτάςεισ 

 

Πξνζηαζία ηξνθνδνζίαο θπθιωκάηωλ πνπ δελ θηλδπλεύνπλ από άκεζα πιήγκαηα (1/Φ).  

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ θακεξώλ θαη ησλ ζπζθεπώλ, πξνηείλεηαη λα 

ηνπνζεηεζνύλ αληηθεξαπληθά ξάγαο παξάιιεια από ηε θάζε θαη ηνλ νπδέηεξν έλαληη γείσζεο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη αληνρή από ηηο πξνζσξηλέο ππεξηάζεηο ηνπ δηθηύνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. (Temporary 

over voltage (TOV) [L-N] (UT) 440 V / 120 min. / [N-PE] (UT) 1200 V / 200 ms). 

Ζ δηάηαμε ηνπνζεηείηαη θπξίσο ζε ζπζηήκαηα άκεζεο γείσζεο (Σ-Σ), αθνύ ζηνλ πόιν ηνπ 

νπδεηέξνπ, θέξεη ζπηλζεξηζηή ηθαλόηεηαο Iimp = 12 kA (10/350 κsec), άκεζεο θξνπζηηθήο 

ππέξηαζεο, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εμίζνπ θαη ζε ζπζηήκαηα νπδεηεξνγείσζεο (TN-S).  

Ζ δηάηαμε απάγεη έκκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα από ην δίθηπν ηνπ ελαιιαζζόκελνπ 

ξεύκαηνο κέρξη 25 kA θπκαηνκνξθήο 8/20κsec ζηνλ πόιν L-N θαη 40 kA θπκαηνκνξθήο 8/20κsec 

ζηνλ πόιν N-PE αθήλνληαο παξακέλνπζα ηάζε Voltage protection level (Up) ≤1,5kV θαη ζηνπο 

δύν θιάδνπο.  

Ζ δηάηαμε απνηειεί νινθιεξσκέλν ζύζηεκα, δεδνκέλνπ όηη ζηνλ πόιν ηεο θάζεο σο πξνο 

νπδέηεξν θέξεη ελζσκαησκέλε αζθάιεηα.  

Σέινο ε δηάηαμε θέξεη ηα ζήκαηα πνηόηεηνο ησλ αλεμάξηεησλ εξγαζηεξίσλ KEMA θαη VDE, 

πεξί ειέγρνπ ηεο δηάηαμεο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα θαη ηα αλαθεξόκελα από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  
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Ομάδα Β:Σταθερό ςύςτημα ελέγχου κάτω από οχήματα (under vehicle inspection 

camera) 

 

Θα ηνπνζεηεζεί έλα (1) ζύζηεκα κε ζηαζεξή θάκεξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θάησ κέξνπο ησλ 

νρεκάησλ (έλα ζηε δηπιή ισξίδα εηζόδνπ θνξηεγώλ) θαη ηα νπνία ζα θέξνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Πίλαθαο 23 – ΣΑΘΔΡΗ ΚΑΜΔΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΩ ΜΔΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

Σύπνο θάκεξαο Δπηδαπέδηα, θαηάιιειε γηα θάζε ηύπν νρήκαηνο  

Αηζζεηήξαο Τςειήο αλάιπζεο (high resolution) Αζπξόκαπξνο 

Σύπνο απνζεθεπόκελεο εηθόλαο JPG, BMP 

Σαρύηεηα νρήκαηνο Έσο θαη 40km/h 

Μέγηζην βάξνο νρήκαηνο 60 ηόλνη (60 tons) 

Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο 

(communication protocols) 
TCP/IP, HTTP 

πλδεζηκόηεηα (connectivity) Rj-45 

IP rating IP67 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0°C έσο +50°C 

Σξνθνδνζία 230VAC – 50Hz 

Οζόλε ≥ 12’’ – Touchscreen 

 

Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπνζέηεζεο ζα θαζνξηζζεί από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. Οη δηαζηάζεηο 

(κήθνο, πιάηνο & βάζνο) ηνπ ράλδαθα ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ην παξαπάλσ ζύζηεκα, όπσο 

θαη ν ηξόπνο ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο ηνπ (θαιώδην, δηαδξνκή & ζεκείν ζύλδεζεο απηνύ) ζα 

θαζνξηζηνύλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί.  
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Ομάδα Γ: Σύνδεςη με τα υφιςτάμενα ςυςτήματα του Σ.Σ. Δοΰράνησ 

 

Ζ ζύλδεζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ .. Γντξάλεο κε ηνλ .. 

Δπδώλσλ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελόο δξνκνινγεηή (router), ν νπνίνο κέζσ 

κηζζσκέλεο γξακκήο SDSL ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ .. 

Δπδώλσλ  λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία θαη αξρεία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ .. Γντξάλεο.  

Ο δξνκνινγεηήο ζα θέξεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Πίλαθαο 24 – ROUTER 

CPU  ≥4 cores, ≥1.4GHz 

Μλήκε (RAM) ≥1GB 

Storage size ≥128MB 

Storage type NAND 

Θύξεο Ethernet ≥ 13 (10/100/1000 Mbit/s Ethernet) 

Ethernet Includes switch to enable ethernet bypass in two ports 

M.2 slots 2x SATA 3 compatible 

εηξηαθή ζύξα Μία RS232 

Extras Beeper 

Σάζε ηξνθνδνζίαο 230VAC – 12/24VDC 

PoE input Passive, 802.3at. 20V - 57V 

Max Power consumption 25W 

Γηαζηάζεηο (Dimensions) 1U case 
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Ομάδα Δ:Γεφυροπλάςτιγγα (weighing Weighbridge) και αναβάθμιςη υφιςτάμενησ 

γεφυροπλάςτιγγασ 

 

Θα γίνει αποξιλωςθ τθσ υφιςτάμενθσ γεφυροπλάςτιγγασ ςτθ λωρίδα ειςόδου ςτθν Ελλάδα και κα 

τοποκετθκεί μία νζα με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

Πίλαθαο 25 – ΓΔΦΤΡΟΠΛΑΣΙΓΓΑ 

Γηαζηάζεηο 18m x 3m 

Λεηηνπξγία Ζιεθηξνληθή 

Γπλακηθόηεηα 60 TN 

Τπνδηαίξεζε 

20Kg 

(ΒΑΔΗ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ (2014/31/ΔΔ)  

& ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ) 

Καλνληζκόο θαηαζθεπήο DIN 1072 θαη DIN 8119 

Γπλακνθπςέιεο 

Γπλακνθπςέιεο αδηάβξνρεο / εξκεηηθά θιεηζηέο 

(encapsuled), θιάζεο πξνζηαζίαο ΗΡ 68, δπλακηθόηεηαο 

40ΣΝ αθξίβεηαο C3 (3.000 ππνδηαηξέζεηο). 

Κάζε δπλακνθπςέιε είλαη παθησκέλε (όρη θηλνύκελε) & 

δηαζέηεη ζύζηεκα απνξξόθεζεο θνξηίσλ κε έλζθαηξν 

ηξηβέα εμαζθαιίδνληαο ηελ απνξξόθεζε νξηδόληησλ & 

εγθάξζησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην θνξέα ηεο  

γεθπξνπιάζηηγγαο.   

Πξναπαηηνύκελα γηα λόκηκε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

γεθπξνπιάζηηγγαο 

 

Βάζεη ηεο επξσπατθήο (2014/31/ΔΔ) & 

ελαξκνληζκέλεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο 

(27 Απξ. 2016) νη γεθπξνπιάζηηγγεο 

πνπ εθηεινύλ δπγίζεηο εκπνξηθώλ 

ζπλαιιαγώλ ΠΡΔΠΔΗ λα δηαηίζεληαη  

ΤΝΟΓΔΤΟΜΔΝΔ από πιήξε  

θάθειν  ηεθκεξίσζεο ζύκθσλα κε ην 

αθόινπζν πεξηερόκελν : 

-ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΓΚΡΗΖ ΣΤΠΟΤ (Πηζηνπνηεηηθό  

Δμέηαζεο Σύπνπ ΔΔ πξσηνηύπνπ) 

-ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ  ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ (ΓΟΚΗΜΧΝ & ΑΡΥΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ)  

ΚΑΣΑ MODULE D: Πηζηνπνηεηηθό Έγθξηζεο MODULE D  

γηα παξαγσγή, δηάζεζε, εγθαηάζηαζε δπγηζηηθώλ – 

γεθπξνπιαζηίγγσλ γηα λόκηκε ρξήζε (Πηζηνπνηεηηθό 

Έγθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο πνπ αθνξά ζηελ  

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ,  

module D -Βάζεη λνκνζεζίαο 2014/31/EE *2009/23/EC* 

90/384/ΔC).   
 

-ΑΡΥΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ CE DECLARATION  

Γήισζε πκκόξθσζεο ΔE κε αξηζκό αλαγλώξηζεο  

πηζηνπνηεκέλνπ θαηαζθεπαζηή 

-ΦΡΑΓΗΖ ΓΔΦΤΡΟΠΛΑΣΗΓΓΑ & ΧΣΖ ΖΜΑΝΖ 

(ζήκαλζε CE θαη πξνβιεπόκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

κεηξνινγηθέο ζεκάλζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

αξηζκνύ κεηξώνπ ηνπ Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνύ ν 

νπνίνο ρνξήγεζε ην Πηζηνπνηεηηθό Έγθξηζεο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή). 

(Σν πηζηνπνηεηηθό θαηαζθεπαζηή (Module D) πξέπεη λα είλαη 

από θνηλνπνηεκέλν Δπξσπατθό Φνξέα πνπ λνκηκνπνηεί ηνλ 

θαηαζθεπαζηή λα θαηαζθεπάζεη, εγθαηαζηήζεη, ειέγμεη, 

ζθξαγίζεη-ζεκάλεη, εθδώζεη έγγξαθα ζπκκόξθσζεο θαη  

ηεθκεξίσζεο ησλ δπγηζηηθώλ νξγάλσλ πνπ θαηαζθεπάδεη 

ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ λόκηκα βάζεη ηεο ηζρύνπζαο 

λνκνζεζίαο 90/384/EU ηειηθά ηξνπνπνηεκέλεο ζε 

2014/31/EU) 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

-Δλζσκαησκέλε δηάηαμε ζην θηβώηην ζύλδεζεο  

γηα θάζε δπλακνθπςέιε. 

-πλνιηθή ζύλδεζε ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο (πιαηθόξκα, 

δπλακνθπςέιεο, όξγαλα) κε αλεμάξηεηε δηάηαμε γείσζεο. 

Φεθηαθόο ελδείθηεο 

Φεθηαθόο ελδείθηεο βάξνπο γεθπξνπιάζηηγγαο κε 

πξναηξεηηθό αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα 

πιεθηξνιόγεζε όισλ ησλ ηύπσλ πηλαθίδσλ νρεκάησλ, 

επίζεο ζα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 

δεύηεξεο νζόλεο έλδεημεο βάξνπο,(εθηόο από ηελ βαζηθή) 

κε πξνζθεξόκελεο θαη ηηο δπν νζόλεο / ιεηηνπξγηώλ 6 

ςεθίσλ, δηαδξαζηηθό ζύζηεκα θαζνδήγεζεο θηλήζεσλ ηνπ 

ρξήζηε (LED guide system), κλήκε ηνπιάρηζηνλ 300 

νρεκάησλ, πνιιαπιέο επηθνηλσλίεο κε Ζ/Τ, εθηππσηή, card 

reader, δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο απηνκαηηζκώλ 

θσηνθπηηάξσλ ειέγρνπ ζέζεο νρεκάησλ, κπαξώλ  εηζόδνπ 

– εμόδνπ, γηα κειινληηθή αμηνπνίεζε. 

 

Δκθάληζε κελπκάησλ δηάγλσζεο 

βιαβώλ 

Μελύκαηα πξνεηδνπνίεζεο-πξνζδηνξηζκνύ  

βιαβώλ:error cell, print error θ.α. 

Δθηππσηήο κεκνλσκέλσλ δπγνινγίσλ 

κνξθήο θαξηέιαο  

Δθηππσηήο δπγνινγίσλ κνξθήο θαξηέιαο κε εηδηθό 

ινγηζκηθό δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ  

Λνγηζκηθό 

Γπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ 

(πειάηεο, κεηαθνξέαο, πξνκεζεπηήο, αξ. Container θηι) 

καδί κε ηελ δύγηζε. 

Γηπιή δύγηζε νρήκαηνο (κηθηό – απόβαξν ή απόβαξν – 

κηθηό).  

Μνλή δύγηζε νρήκαηνο (κε κόληκν απόβαξν). 

Γεκηνπξγία θαη εθηύπσζε report δπγίζεσλ.  

Γηακόξθσζε κε θίιηξα θαη νκαδνπνίεζε αλά όρεκα, 

εηαηξία, ρώξα θηι. 

Δμαγσγή report ζε αξρείν (excel, pdf, word).  

Δθηύπσζε δπγνινγίσλ ζε εθηππσηή laser. 

Δθόζνλ ηνπνζεηεζεί κπάξα ζηελ έμνδν ηεο  

γεθπξνπιάζηηγγαο, απηή αλνίγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
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θαηαρώξεζεο ηεο δύγηζεο. 

Γπλαηόηεηα επαλεθηύπσζεο δπγνινγίσλ. 

Γηαβαζκηζκέλε πξόζβαζε κέζσ θσδηθνύ ρξήζηε θαηόπηλ 

απαίηεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

Χο αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηαπηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο, 

πξνβιέπεηαη ε θαηαγξαθή θσηνγξαθίαο ηνπ νρήκαηνο επί 

ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο ηελ ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δύγηζε. 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθνύ 

-Δμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο γηα δύγηζε container θαη 

αλαγξαθή βάξνπο VGM επί ηνπ δπγνινγίνπ.  

-Κάιπςε νδεγηώλ Solas. 

-Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο – επεμεξγαζίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

δπγίζεσλ. Δκθάληζε θσηνγξαθηώλ δύγηζεο. 

-Λίζηεο βαξώλ αλά όρεκα κε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

βάζεο δεδνκέλσλ & ζπγθξίζεσλ. 

- Δηζαγσγή κέγηζηνπ επηηξεπηνύ βάξνπο νρήκαηνο γηα 

πξνεηδνπνίεζε ή απαγόξεπζε δύγηζεο ζε πεξίπησζε 

ππέξβαζεο (ππέξβαξν όρεκα). 

- Γπλαηόηεηα θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ κε 2  

γεθπξνπιάζηηγγεο (εηζόδνπ-εμόδνπ) γηα αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ είζνδν ή έμνδν. 

- Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 

- Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο νδεγίαο WELMEC 2.5 ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή 

επηθνηλσλία θαη θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ δύγηζεο. 

 

ηε ισξίδα εμόδνπ από ηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί γεθπξνπιάζηηγγα δύγηζεο θνξηεγώλ γηα ηελ  

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί Γηαθξίβσζε (calibration) από Πηζηνπνηεκέλν Φνξέα. 

 

Γηα ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ησλ γεθπξνπιαζηίγγσλ απαηηείηαη ζπκκόξθσζε κε ην ΦΔΚ 

1230/Β’/27-4-2016. Δηδηθόηεξα γηα ην πηζηνπνηεηηθό θαηαζθεπαζηή (Module D) απηό πξέπεη λα 

είλαη από θνηλνπνηεκέλν Δπξσπατθό Φνξέα πνπ λνκηκνπνηεί ηνλ θαηαζθεπαζηή λα θαηαζθεπάζεη, 

εγθαηαζηήζεη, ειέγμεη, ζθξαγίζεη-ζεκάλεη, εθδώζεη έγγξαθα ζπκκόξθσζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

ησλ δπγηζηηθώλ νξγάλσλ πνπ θαηαζθεπάδεη ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ λόκηκα βάζεη ηεο ηζρύνπζαο 

λνκνζεζίαο 90/384/EU ηειηθά ηξνπνπνηεκέλεο ζε 2014/31/EU. 

Αλαιπηηθόηεξα απαηηείηαη : 

-ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΓΚΡΗΖ ΣΤΠΟΤ (Πηζηνπνηεηηθό Δμέηαζεο Σύπνπ ΔΔ πξσηνηύπνπ ) 

-ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΚΑΣΑ MODULE D (Πηζηνπνηεηηθό 

Έγθξηζεο MODULE D γηα παξαγσγή, δηάζεζε, εγθαζηάζηαζε δπγηζηηθώλ – γεθπξνπιαζηίγγσλ γηα 

λόκηκε ρξήζε). 

 -ΑΡΥΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ CE DECLARATION (Γήισζε πκκόξθσζεο ΔE) 
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 ΦΡΑΓΗΖ ΓΔΦΤΡΟΠΛΑΣΗΓΓΑ & ΧΣΖ ΖΜΑΝΖ (ήκαλζε πκκόξθσζεο ) 

 -ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚ ΓΗΑΠΊΣΔΤΖ ΔΡΓΑΣΖΡΊΟΤ ΓΗΑΚΡΗΒΔΧΝ ΌΜΧΝΑ ΜΔ ISO 

17025:2005 (ΔΤΓ). 
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Ομάδα Ε: Ηλεκτρονικοί πίνακεσ Πληροφόρηςησ (lightning led panels) 

 

Θα ηνπνζεηεζνύλ δύν (2) έγρξσκεο πηλαθίδεο (panel) LED θπθινθνξίαο (RGB Traffic Led 

Panels) γηα ηελ νκαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ από ην ζπλνξηαθό ζηαζκό θαη ηελ έγθαηξε 

πιεξνθόξεζε ησλ νδεγώλ κε βάζε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Ζ θάζε πηλαθίδα ζα απνηειείηαη από ειεθηξνληθό κέξνο, ζην νπνίν ζα πξνβάιινληαη 

κεηαβιεηά κελύκαηα. Ζ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ κέξνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο led 

RGB. Ζ θάζε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θαηάιιεινπο κεραληζκνύο ζηήξημεο. 

 Σν πιαίζην ηεο θάζε πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη από αλνδησκέλν αινπκίλην θαηάιιεινπ 

πάρνπο, θαη λα ππάξρεη πξνζηαζία  από  ζθνπξηά θαη άιαηα. Σν πιαίζην απηό ζα πξέπεη λα 

παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πξνζηαζία θαη κεραληθή αληνρή γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θαη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλν κε βάζε ην πξόηππν EN:12966. 

 Σν πιαίζην ηεο θάζε πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ζ ηειηθή 

εκθάληζε ηεο πηλαθίδαο δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο θαη ειαηηώκαηα πνπ ζα είλαη 

εηο βάξνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ή ηεο γεληθήο εηθόλαο ηεο θαηαζθεπήο ηεο.  

 Σν θέιπθνο ηεο θάζε πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθό παξέρνληαο πξνζηαζία ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα από θξαδαζκνύο, πγξαζία, βξνρή, ρηόλη, ειηαθή αθηηλνβνιία, ζθόλε, 

βξνκηά, θαη νμείδσζε, πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP54 ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πηλαθίδαο θαη IP65 

ζηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηεο πηλαθίδαο. 

 Ζ θάζε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 

 Ζ θάζε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα έρεη ειεθηξνληθό κέξνο κεηαβιεηώλ κελπκάησλ ηερλνινγίαο 

ledRGB.  

 Ζ ελεξγή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από θώην-δηόδνπο LED ππεξύςειεο 

θσηεηλόηεηαο κε πξνζηαζία UV. 

 Ο ρξόλνο ιεηηνπξγηθήο δσήο LED ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιύηεξνο ή ίζνο ≥100.000 

ώξεο. 

 Σα ρξώκαηα πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα led ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1073.7 

ηξηζεθαηνκκύξηα. 

 Σν ειεθηξνληθό κέξνο ζα πξέπεη λα είλαη ηύπνπ Full Matrix (εληαίν). 

 Σν ειεθηξνληθό κέξνο ζα πξέπεη λα έρεη δηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 192x80cm± 2% 

 Σν ειεθηξνληθό κέξνο ζα πξέπεη λα έρεη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 192 x 80 pixels.  

 Σν θάζε pixel ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηξία ηνπιάρηζηνλ LED (1 Red, 1 Green, 1 Blue). Ζ 

ηπρόλ βιάβε ζε έλα pixel δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηα άιια pixels ή ηκήκαηα ηνπ πίλαθα.  

 Ζ απόζηαζε από pixel ζε pixel ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από 10 mm. 

 Ζ θσηεηλόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5500 Cd / m2.  

 Θα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ραξαθηήξεο κε ύςνο αλά ραξαθηήξα από 5 εθ. έσο 80 εθ. θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη πνιιαπινί ηύπνη Διιεληθώλ θαη Αγγιηθώλ γξακκαηνζεηξώλ. 

 Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάδεη ζηαηηθά κελύκαηα, κελύκαηα αλαιακπήο, 

κελύκαηα πνιιαπιώλ εηθόλσλ θαη Video.  

 Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη έλα κήλπκα πνπ απνηειείηαη από νπνηνδήπνηε 

ζπλδπαζκό αιθαξηζκεηηθώλ γξακκαηνζεηξώλ, ζεκείσλ ζηίμεο θαη γξαθηθώλ πιήξνπο νζόλεο. 
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 Ζ πξόζβαζε ζηελ νζόλε θαη ζηα άιια εζσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ κέξνπο πηλαθίδαο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ηνπ εκπξόζζηνπ ηκήκαηνο ηεο πηλαθίδαο.  

 Κάζε pixel ζα πξέπεη λα έρεη ζθηάδην γηα ηελ θαιύηεξε αλαγλσζηκόηεηα ηνπ πίλαθα 

(Polycarbonate Frame / module LEDs open to air). 

 Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  Μήθνο 192 εθ. x Όςνο 

80 εθ. x Βάζνο 13 εθ. ± 2% 

 Ζ θαηαλάισζε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ή ίζε κε ≤ 1.080W 

 Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη 240V ±10% 50 Hz 

 Ζ απόζηαζε αλάγλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη έσο 300κ αλάινγα κε ηελ γξακκαηνζεηξά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Ζ γσλία αλαγλσζηκόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε κε ≥ 140 (-70 ~ +70)° 

 Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ κέξνπο ηεο πηλαθίδαο, ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

από   -20°C έσο +60°C (Αηκνζθαηξηθή). 

 Ζ πγξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ κέξνπο ηεο πηλαθίδαο, ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη από 

10% έσο 90% κε ζπγθεληξσκέλε. 

 Μέζα ζην θέιπθνο ηνπ ειεθηξνληθνύ κέξνπο ηεο πηλαθίδαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλαο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο, πνπ ζα αλαιακβάλεη λα ελεξγνπνηεί ηνπο αλεκηζηήξεο 

εμαεξηζκνύ. 

 Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αηζζεηήξην θσηόο γηα λα κεηξάεη ηνλ εμσηεξηθό θσηηζκό θαη 

λα πξνζαξκόδεη απηόκαηα αληηζηαζκίδνληαο όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνύ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άκεζνπ ειηαθνύ θσηόο θαη ηνπ ζθνηαδηνύ ηελ έληαζε ηεο νζόλεο 

ησλ κελπκάησλ. 

 Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο αθόινπζεο δηεπαθέο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ πηλαθίδσλ 

RS232 – RS485 , USB, Ethernet 10/100/1000 , WiFi, 2 Sim GSM-GPRS κε GSM Modem.  

 Ζ όιε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη: 

Αζύξκαηα από : 

 Λνγηζκηθό πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ππάξρσλ Ζ/Τ ηεο ππεξεζίαο, ζα δίλεηαη 

ε δπλαηόηεηα πιήξνπο δηαρείξηζεο ηνπ θάζε πίλαθα, κέζσ WiFi 

Δλζύξκαηα (ηνπηθά) από : 

 Ethernet 

 USB  

 RS232 

 Σν ρξνληθό δηάζηεκα δσξεάλ παξνρήο   αληαιιαθηηθώλ γηα ηα ειεθηξνληθά κέξε ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν κε ≥ 1έηνο 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 

9001 ή ηζνδύλακν ,ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 14001  θαζώο θαη ISO 27001  ή 

ηζνδύλακα ζηνλ ζρεδηαζκό / παξαγσγή / εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ειεθηξνληθώλ 

πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο. 

 Ζ θάζε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από CE. 

 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 112 από 218 

 

 

 Εκπαίδευςη – Τεχνική υποςτήριξη 

 

Γηα όια ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα – πξνγξάκκαηα ζα παξέρεηαη πιήξεο εθπαίδεπζε ησλ 

ηεισλεηαθώλ ππαιιήισλ (ρξεζηώλ) θαη ζα εμαζθαιηζηεί πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε (κε 

αληίζηνηρε εγγύεζε απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ εληόο 48 σξώλ) ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ. 

 

Σν πιαίζην Τπεξεζηώλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:  

1. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά) ηνπ εμνπιηζκνύ  

2. Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ θαη αλσκαιηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ  

ζπζηεκάησλ (system software)  

3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ ηνπ πζηήκαηνο (bug fixing)  

4. Δλεκέξσζε γηα ηηο λέεο εθδόζεηο  ηνπ Λνγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ Λνγηζκηθνύ 

εθαξκνγώλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί  

5. Δλεκέξσζε γηα ηελ απαηηνύκελε αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζνύλ νη παξαπάλσ λέεο εθδόζεηο  

6. Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη νινθιήξσζε ησλ λέσλ εθδόζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο 

(system software) πνπ έρεη πξνκεζεύζεη ν Αλάδνρνο   

7. Βειηηώζεηο, παξάδνζε, ππνζηήξημε εγθαηάζηαζεο θαη νινθιήξσζε ησλ λέσλ εθδόζεσλ 

ηνπ Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ (releases & new versions)  

8. Παξάδνζε  ελεκεξσκέλνπ ηεθκεξησηηθνύ πιηθνύ (έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ αληηηύπσλ) κε 

ηηο ηπρόλ κεηαβνιέο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο  

9. Δληνπηζκό, θαηαγξαθή αηηηώλ βιαβώλ/ δπζιεηηνπξγηώλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπο  

 

Τεκμηρίωςη (documentation) 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ (εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ζην ηεισλείν) ν αλάδνρνο ηεο 

Οκάδαο Α ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ηερληθή έθζεζε θαη πιήξε ζεηξά ζρεδίσλ ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνύ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα παξαδνζνύλ ζηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ ζρέδηα ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί (as built). 
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Πίνακεσ Συμμόρφωςησ 

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξώλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκόξθσζεο κε ηελ 

απόιπηε επζύλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Ολνκαζία Οκάδαο Α 

1) Κάκεξεο παξαθνινύζεζεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο (CCTV)  

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο 
Πνζό 

ηεηα 
Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

 Κάκεξεο CCTV BULLET 10 ΝΑΗ   

Α.1 Σύπνο θάκεξαο : Starlight  ΝΑΗ   

Α.2 Αηζζεηήξαο:Progressive scan CMOS Sensor  ΝΑΗ   

Α.3 Μέγηζηε αλάιπζε:2 Megapixels (Mp)  ΝΑΗ   

Α.4 

Αλάιπζε πεξηερνκέλσλ βίληεν 

EIS, Defog, Video Contents Analysis (including 

Intrusion Detection, Line Cross Detection and 

Camera Tampering, which includes Scene 

Change. Defocus, Low/High Brightness); Museum 

Search 

 ΝΑΗ   

Α.5 Σαρύηεηα ειεθηξνληθνύ θιείζηξνπ 

Απηόκαηα (1 ~ 1/30,000 sec), ρεηξνθίλεηα 
 ΝΑΗ   

Α.6 
Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο 

True day/night (IR cut filter) 
 ΝΑΗ   

Α.7 
Δπξεία δπλακηθή εκβέιεηα 

True WDR, 120 dB 
 ΝΑΗ   

Α.8 

Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 

Έγρξσκν: 0.002 lux 

Αζπξόκαπξν: 0.0006 lux @f/1.5  

AGC On, 0.0 lux, IR On 

 ΝΑΗ   

Α.9 Απόζηαζε ππεξύζξσλ (IR distance) 

30 κέηξα, Smart IR LED technology 
 ΝΑΗ   

Α.10 Ίξηδα (iris): Απηόκαηε (Autoiris)  ΝΑΗ   

Α.11 Δζηίαζε (zoom/focus adjust): Απηόκαηε  ΝΑΗ   

Α.12 Γσλία ζέαζεο (field of view) 

>40° (tele)  -  >100° (wide) 
 ΝΑΗ   

Α.13 
Γίθηπν (network) 

10Base-T, 100Base-TX, RJ-45 
 ΝΑΗ   
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Α.14 πκπίεζε εηθόλαο (image compression) 

H.264; H.265; M-JPEG 
 ΝΑΗ   

Α.15 

Αλάιπζε (resolution) 

2 MP: Major streams: 1920x1080 (1080P), 

1280x720/960 (720P) 

Minor streams: 920x1080 (1080P), 1280x720/960 

(720P), 720x576, 704x480/576 (D1), 640x360/480 

(VGA), 352x288, 320x240 (QVGA) 

MJPEG: 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 

(720P) 

 ΝΑΗ   

Α.16 

Πξσηόθνιια (protocol) 

IPv4/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, 

RTP, SMTP, DHCP, NTP, FTP, DDNS, UDP, 

uPnP, ARP, QoS, IGMP, SNMP (V3), TLS, SSL, 

802.1x, PPPoE, DNS, ICMP 

 ΝΑΗ   

Α.17 
Ρπζκόο θαξέ (Frame Rate) 

2592x1520 @ 20 fps,  2048x1520 @ 30 fps 
 ΝΑΗ   

Α.18 
Καλάιηα (streams) 

Triple streams: H.264/H.265 - 2; H.264/H.265/M-

JPEG – 1 

 ΝΑΗ   

Α.19 Υξήζηεο (users) : 10 ρξήζηεο  ΝΑΗ   

Α.20 
Αζθάιεηα (security) 

IP address filtering, HTTPS encrypted data 

transmission, SSL, password protection 

 ΝΑΗ   

Α.21 Δηδνπνηήζεηο (alarm) 

2 είζνδνη (inputs) / 1έμνδνο (output) 
 ΝΑΗ   

Α.22 
Ήρνο (audio streaming) 

1 είζνδνο (input) / 1 έμνδνο (output), 2-way G.711 

codec 

 ΝΑΗ   

Α.23 

Γσλία πεξηζηξνθήο θάκεξαο 

Integral wall mount allows 90° tilt adjustment, 360° 

rotation 

 ΝΑΗ   

Α.24 
Παξνρή ξεύκαηνο 

PoE IEEE 802.3af, 12 VDC, 24 VAC 
 ΝΑΗ   

Α.25 

πλδέζεηο 

Power: standard jack for adapter; PoE/Network: 

RJ-45 CAT 5. Alarm In/Out: pin connectors. Audio 

In and Out: RCA  

jack. Analog Video Output: BNC. Local Storage: 

SD card slot. 

 ΝΑΗ   

Α.26 
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (Outdoor Temp): -40°C 

έσο 60°C)  

 ΝΑΗ   
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Τγξαζία (Humidity): έσο 90% 

Α.27 
Πηζηνπνηήζεηο 

FCC Class A, CE, UL, IP67 
 ΝΑΗ   

Α.28 Δγγύεζε 3 ρξόληα  ΝΑΗ   

Α.29 Κάκεξεο CCTV παλνξακηθέο 14 ΝΑΗ   

Α.30 
Σύπνο θάκεξαο 

Παλνξακηθόο (panoramic camera) 
 ΝΑΗ   

Α.31 Αηζζεηήξαο 

Progressive scan CMOS Sensor 
 ΝΑΗ   

Α.32 

Μέγηζηε αλάιπζε 

SW Dewarping: 3072x2048 (6 MP);  

Edge Dewarping: 2048x2048 (4 MP); H.264 

 ΝΑΗ   

Α.33 

Ρπζκίζεηο εηθόλαο (image settings) 

WDR (Wide Dynamic Range). Backlight 

Compensation (BLC). Configurable brightness, 

contrast, saturation, hue,  

sharpness. White balance. Exposure. Edge de-

warping. DNR (3D). Digital zoom. Privacy masks 

(5). ICR.   

IR threshold. Smart Events (Tampering Alarm. 

Motion detection. Network Failure Detection. 

Audio Detection.   

Manual Trigger Event. PeriodicEvent. ) 

 ΝΑΗ   

Α.34 Σαρύηεηα ειεθηξνληθνύ θιείζηξνπ 

1 - 1/10000 sec 
 ΝΑΗ   

Α.35 Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο 

Day/Night with mechanical IR cut filter 
 ΝΑΗ   

Α.36 Δπαηζζεζία ππεξύζξσλ (IR sensitivity) 

5 κέηξα  
 ΝΑΗ   

Α.37 
Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 

Έγρξσκν: 0.04 lux 

Αζπξόκαπξν: 0.002 lux 

 ΝΑΗ   

Α.38 Γσλία ζέαζεο (field of view) 185ν  ΝΑΗ   

Α.39 Γίθηπν (network) 

1 Gbps Ethernet; RJ-45 
 ΝΑΗ   

Α.40 
πκπίεζε εηθόλαο (image compression) 

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline/ Main 

Profile/ High Profile/SVC, M-JPEG 

 ΝΑΗ   

Α.41 

Καλάιηα βίληεν (streams) 

Σαπηόρξνλα δηπιά θαλάιηα (Simultaneous dual 

streams) ζε κνλή ζέαζε (in single view mode) 

Πνιιαπιά θαλάιηα (multiple streams based) ζε 

δηακνξθσκέλε ζέαζε (on single configuration in 6 

 ΝΑΗ   
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cropped VGA mod) 

Α.42 

Ήρνο (audio streaming) 

Two-way audio (line in/line out). Indoor: Built-in 

speaker (max. 2W mono) and microphone. 

G.711/G.726 

 ΝΑΗ   

Α.43 

Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο (protocol) 

IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, 

DHCP, SMTP, HTTPS, PPPoE, ICMP, ARP, 

UPnP, SNMP, FTP, IGMP, QoS, ONVIF 

 ΝΑΗ   

Α.44 Δηδνπνηήζεηο (alarm) 

1 είζνδνο (input) / 1 έμνδνο (output), 
 ΝΑΗ   

Α.45 
Αζθάιεηα (security) 

Password protection, IP address filtering, HTTPS, 

IEEE 802.1X network access control 

 ΝΑΗ   

Α.46 

πλδέζεηο 

PoE/Network: RJ-45. Alarm/Audio: 7 pin terminal 

block (2 of each). Power: 2 pin terminal block. 

Audio In/Out: phone  

jacks with cable (outdoor); terminal block (indoor). 

Micro SDXC card slot. Pigtail connection 

 ΝΑΗ   

Α.47 Παξνρή ξεύκαηνο 

PoE (IEEE 802.3af Class 3); 12 VDC 
 ΝΑΗ   

Α.48 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (Outdoor Temp): -30°C 

έσο 50°C)  

Τγξαζία (Humidity): έσο 90% 

 ΝΑΗ   

Α.49 
Πηζηνπνηήζεηο 

UL, FCC Class A, CE, RoHS. IP66, IK10, EN 

60950 

 ΝΑΗ   

Α.50 Δγγύεζε 3 ρξόληα  ΝΑΗ   

Ολνκαζία Οκάδαο Α 

2) Κάκεξεο απηόκαηεο αλαγλώξηζεο πηλαθίδωλ θπθινθνξίαο (ANPR ) 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο 
Πνζό 

ηεηα 
Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Α.51 
Κάκεξεο απηόκαηεο αλαγλώξηζεο 

πηλαθίδωλ θπθινθνξίαο (ANPR) 
22 ΝΑΗ   

Α.52 Αηζζεηήξαο 

Progressive scan CMOS Sensor 
 ΝΑΗ   

Α.53 Μέγηζηε αλάιπζε 

2 Megapixels (1920x1080) 
 ΝΑΗ   

Α.54 

Ρπζκίζεηο εηθόλαο 

Ρπζκηδόκελνο ξπζκόο κεηάδνζεο.  

Λεηηνπξγία αλαζηξνθήο θαη θαζξέθηε.  

Ρπζκηδόκελε θσηεηλόηεηα, αληίζεζε, ρξώκα, 

 ΝΑΗ   
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απόρξσζε, επθξίλεηα.  

Λεηηνπξγία white balance. 

Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία εκέξαο / 

λύρηαο. 

Ρύζκηζε ‘ζνξύβνπ’ 2DNR, 3DNR, BLC  

Φεθηαθό δνπκ. Απόθξπςε πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ. 

Α.55 Σαρύηεηα θιείζηξνπ 

60 fps: Απηόκαηα (1/50,000~8 sec), ρεηξνθίλεηα 
 ΝΑΗ   

Α.56 Λεηηνπξγία ζάξσζεο 

Πξννδεπηηθή ζάξσζε (progressive scan) 
 ΝΑΗ   

Α.57 Ζιεθηξνληθό δνπκ: 2 ~ 16X  ΝΑΗ   

Α.58 Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο 

True day/night (IR cut filter) 
 ΝΑΗ   

Α.59 Δπξεία δπλακηθή εκβέιεηα 

True WDR, 120 dB 
 ΝΑΗ   

Α.60 Απόζηαζε ππεξύζξσλ (IR distance) 

25 κέηξα 

 ΝΑΗ   

Α.61 Γσλία ππεξύζξσλ>75°  ΝΑΗ   

Α.62 
Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 

Έγρξσκν: 0.35 lux;   

Αζπξόκαπξν: 0.013 lux @ 50IRE 

 
ΝΑΗ   

Α.63 Δζηίαζε 10x zoom θαη εζηίαζε(focus)  ΝΑΗ   

Α.64 Ίξηδα (iris) 

Απηόκαηε (Autoiris) 

 ΝΑΗ   

Α.65 Γσλία ζέαζεο (field of view)>50°  ΝΑΗ   

Α.66 Γίθηπν (network) 

10Base-T, 100Base-TX, RJ-45 

 ΝΑΗ   

Α.67 πκπίεζε εηθόλαο (image compression) 

H.264, M-JPEG CBR, VBR 

 ΝΑΗ   

Α.68 

Αλάιπζε (resolution) 

1920x1080(Full HD), 1280x1024(SXGA), 

1280x720(HD), 

704x480/576(D1), 640x480(VGA), 

320x240(QVGA) 

 

ΝΑΗ   

Α.69 

Πξσηόθνιια (protocol) 

IPv4, IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, UPnP, 

RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, 

DNS, DDNS, UDP, ARP 

 

ΝΑΗ   

Α.70 Ρπζκόο θαξέ (Frame Rate): Έσο 60fps  ΝΑΗ   

Α.71 
Αζθάιεηα (security) 

IP address filtering, HTTPS encrypted data 

transmission, password protection 

 
ΝΑΗ   

Α.72 Δηδνπνηήζεηο (alarm) 

1 είζνδνο (inputs) / 1έμνδνο (output) 

 ΝΑΗ   
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Α.73 Παξνρή ξεύκαηνο 

PoE (IEEE 802.3af Class 0), 12VDC 

 ΝΑΗ   

Α.74 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (OutdoorTemp): -30°C 

έσο 60°C)  

Τγξαζία (Humidity): έσο 90% 

 

ΝΑΗ   

Α.75 Πηζηνπνηήζεηο 

FCC Class A, CE, UL, IP66, IK10 

 ΝΑΗ   

Α.76 Δγγύεζε 3 ρξόληα  ΝΑΗ   
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Ολνκαζία Οκάδαο Α 

3) Κάκεξεο αλαγλώξηζεο θωδηθώλ container (container code)  

ζε ιωξίδεο δηέιεπζεο θνξηεγώλ (εηζόδνπ θαη εμόδνπ) 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο 

Πνζ

όηεη

α 

Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Α.77 
Κάκεξεο αλαγλώξηζεο θωδηθώλ 

container (container code) 
15 ΝΑΗ   

Α.78 Σύπνο θάκεξαο 

Γηπινύ αηζζεηήξα 
 ΝΑΗ   

Α.79 Βέιηηζηε απόζηαζε ACCR ζε πεξηβάιινληα 

θσηηζκό: 2 κέηξα έσο 4 κέηξα 
 ΝΑΗ   

Α.80 Αλάιπζε 1νπ αηζζεηήξα (γηα απηόκαηε 

αλαγλώξηζε): 1280 × 960 : 54 fps 
 ΝΑΗ   

Α.81 Αλάιπζε 2νπ αηζζεηήξα (γηα νπηηθή 

αλαγλώξηζε): 1920 × 1080 : 30 fps 
 ΝΑΗ   

Α.82 

Λεηηνπξγία εκέξαο/λύθηαο 

Απηόκαηε ελαιιαγή (configurableauto-switching) 

ζε day/nightmode 

Απηόκαηνο έιεγρνο θσηεηλόηεηαο (automatic 

brightness control) 

 ΝΑΗ   

Α.83 Φαθόο θάκεξαο 

Main lens: 3×, automatic, motorized lens 
 ΝΑΗ   

Α.84 
Σξόπνη θσηηζκνύ (illumination modes) 

πγρξνληζκέλε ιάκςε ή ζπλερόκελε 

(Synchronized flash or continuous) 

 ΝΑΗ   

Α.85 
Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο (communication 

protocols) ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, 

FTP, HTTP, SMTP, RTP 

 ΝΑΗ   

Α.86 Παξνρή ξεύκαηνο24-28 V AC  ΝΑΗ   

Α.87 
πλδεζηκόηεηα (connectivity) 

Binder M12 circular: Ethernet (8-pin), Power (4-

pin), User (8-pin), User (12-pin) 

 ΝΑΗ   

Α.89 

ANPR 

Αλάιπζε βίληεν (αλίρλεπζε νρεκάησλ, αλίρλεπζε 

θίλεζεο) 

Video Analytics (Vehicle Detection, Motion 

Detection) 

 ΝΑΗ   

Α.90 
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (Outdoor Temp): -40°C 

έσο 70°C 

 ΝΑΗ   

Α.91 IP ratingIP67  ΝΑΗ   

Α.92 IK ratingIK10  ΝΑΗ   
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Ολνκαζία Οκάδαο Α 

4) Μπάξεο θπθινθνξίαο θαη αηζζεηήξεο 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο 
Πνζό 

ηεηα 
Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Α.93 Μπάξεο θπθινθνξίαο επηβαηηθώλ 12 ΝΑΗ   

Α.94 
Μεραληζκόο: Καηάιιεινο γηα κπάξεο 3m 

(επηβαηηθά απηνθίλεηα) 
 ΝΑΗ   

Α.95 
Σαρύηεηα απόθξηζεο ≈ 1,3 sec (επηβαηηθά 

απηνθίλεηα) 
 ΝΑΗ   

Α.96 
Δλεξγνπνίεζε  Απηόκαηε (επαγσγηθόο βξόρνο) 

ή  Υεηξνθίλεηε (κε κπνπηόλ ελεξγνπνίεζεο) 
 ΝΑΗ   

Α.97 Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC ±15%  ΝΑΗ   

Α.98 
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία: -20°C έσο 55°C 
 ΝΑΗ   

Α.99 

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε 

Μεηά από κηα πξόζθξνπζε νρήκαηνο, ην 

ζύζηεκα απνζπλδέεηαη, πξνζηαηεύνληαο ην 

βξαρίνλα από ζνβαξέο δεκηέο. Ο 

ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο δηαθόπηεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ. 

 ΝΑΗ   

Α.100 Μπάξεο θπθινθνξίαο θνξηεγώλ 1 ΝΑΗ   

Α.101 
Μεραληζκόο: Καηάιιεινο γηα κπάξεο >4,5m 

(θνξηεγά απηνθίλεηα) 
 ΝΑΗ   

Α.102 
Σαρύηεηα απόθξηζεο 

≈ 4sec (θνξηεγά απηνθίλεηα) 
 ΝΑΗ   

Α.103 

Δλεξγνπνίεζε  

Απηόκαηε (επαγσγηθόο βξόρνο) ή  

Υεηξνθίλεηε (κε κπνπηόλ ελεξγνπνίεζεο) 

 ΝΑΗ   

A.104 Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC ±15%  ΝΑΗ   

A.105 
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία: -20°C έσο 55°C 
 ΝΑΗ   

A.106 

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε 

Μεηά από κηα πξόζθξνπζε νρήκαηνο, ην 

ζύζηεκα απνζπλδέεηαη, πξνζηαηεύνληαο ην 

βξαρίνλα από ζνβαξέο δεκηέο. 

Ο ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο δηαθόπηεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ. 

 ΝΑΗ   

A.107 Φωηεηλόο ζεκαηνδόηεο κπάξαο 45lm 13 ΝΑΗ   

A.108 

Αηζζεηήξεο θίλεζεο κε επαγωγηθνύο 

βξόρνπο θαηάιιεινπο γηα ηνλ ηύπν ηνπ 

νρήκαηνο πνπ εμππεξεηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ιωξίδα. 

16 ΝΑΗ   

A.109 Πηλαθίδα πιεξνθόξεζεο (TFI) 15 ΝΑΗ   
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A.110 
Led / Pixel 

Πιήξεο SMD Δλζσκαησκέλνπ ζρεδηαζκνύ 
 ΝΑΗ   

Α.111 
Οδήγεζε LED 

Γελλήηξηα ζηαζεξνύ ξεύκαηνο αλά LED 
 ΝΑΗ   

Α.112 X-LED-Μήθνο = 64 LED (384mm)  ΝΑΗ   

Α.113 Y-LED- Όςνο = 48 LED (342mm)  ΝΑΗ   

Α.114 Pixel Steradian Round = 120°  ΝΑΗ   

Α.115 Υξώκαηα Pixel= Πξάζηλν/ Κόθθηλν  ΝΑΗ   

Α.116 Γηαβαζκίζεηο ρξώκαηνο : 1 bit (On-Off)  ΝΑΗ   

Α.117 
Αλίρλεπζε θαικάησλ: 

Γηαθνπή, Βξαρπθύθισκα, Γηαξξνή 
 ΝΑΗ   

Α.118 
Φσηεηλόηεηα: 

16533 Cd / m2 – 600 mcd/Pixel 
 ΝΑΗ   

Α.119 Αηζζεηήξαο ΦσηαύγεηαοLDR  ΝΑΗ   

Α.120 RS232 Full Duplex  ΝΑΗ   

Α.121 RS485HalfDuplex  ΝΑΗ   

Α.122 Καισδηαθό Γίθηπν Ethernet 10/100  ΝΑΗ   

Α.123 Αζύξκαην Γίθηπν Wifi : b,g,n 2.5 Ghz  ΝΑΗ   

Α.124 Σξνθνδνζία: 4.5-5.5 Vdc  ΝΑΗ   

Α.125 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 

-20°C έσο +70°C 
 ΝΑΗ   

Α.126 
Τγξαζία Λεηηνπξγίαο 

0 έσο 99%  Με ζπγθεληξσκέλε 
 ΝΑΗ   

Α.127 Δμαεξηζκόο  ΝΑΗ   

Α.128 IP rating : IP65  ΝΑΗ   

Α.129 Πξόηππν ζρεδίαζεο: EN12966  ΝΑΗ   

Α.130 

Πηζηνπνηήζεηο θαη ζεκάλζεηο: 

CE Mark for each part: EMC, Electrical Safety 

93/68/EEC,  ISO 19001, ISO 14001, ISO 27001, 

ISO 18001 (ή ηζνδύλακα γηα ηα παξαπάλσ ISO) 

 ΝΑΗ   

 

Ολνκαζία Οκάδαο Α 

5) Δμνπιηζκόο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ 

(Control room ) 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο ΠΟΟΣ. Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Α.131 Rack 1 ΝΑΗ   

Α.132 Σύπνο Δπηδαπέδην  ΝΑΗ   

Α.133 Γηαζηάζεηο80cm x 100cm  ΝΑΗ   

Α.134 Υσξεηηθόηεηα42U  ΝΑΗ   
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Α.135 Πόξηα Πιεμηγθιάο κε θιεηδαξηά  ΝΑΗ   

Α.136 Πιατλά θαιύκκαηα Πιήξσο αθαηξνύκελα  ΝΑΗ   

Α.137 
Δμαεξηζκόο 

Τπνδνρέο γηα 4 κνλάδεο εμαεξηζκνύ 
 ΝΑΗ   

Α.138 Δγγύεζε Σξία (3) ρξόληα  ΝΑΗ   

Α.139 UPS Rack 1 ΝΑΗ   

Α.140 
Καηεγνξία 

UPS Consumer & Industrial 
 ΝΑΗ   

Α.141 ΣύπνοOnline  ΝΑΗ   

Α.142 Ηζρύο εηζόδνπ6000 VA  ΝΑΗ   

Α.143 Ηζρύο εμόδνπ5400 Watt  ΝΑΗ   

Α.144 Σάζε εηζόδνπ220 -  240 VAC  ΝΑΗ   

Α.145 πρλόηεηα εηζόδνπ45-55 Hz  ΝΑΗ   

Α.146 πληειεζηήο ηζρύνο (power factor)≥ 0.99  ΝΑΗ   

Α.147 

Παξνρή εηζόδνπ 

Μνλνθαζηθή κε γείσζε (Single phase 

&Ground) ή Σξηθαζηθή κε γείσζε (3phase 

&Ground) 

 ΝΑΗ   

Α.148 Σάζε εμόδνπ 220V ±1%  ΝΑΗ   

Α.149 
πρλόηεηα εμόδνπ (κπαηαξία) 

50 Hz ±0.1 Hz 
 ΝΑΗ   

Α.150 πληειεζηήο ηζρύνο (power factor)≥ 0.90  ΝΑΗ   

Α.151 

Παξνρή εμόδνπ 

Μνλνθαζηθή κε γείσζε (Single phase 

&Ground) ή Σξηθαζηθή κε γείσζε (3phase 

&Ground) 

 ΝΑΗ   

Α.152 
THDi≤2% with linear load, ≤5% with nonlinear 

load 
 ΝΑΗ   

Α.153 Απνδνηηθόηεηα (efficiency)Έσο 93,5%  ΝΑΗ   

Α.154 Υξόλνο κεηαγσγήο = 0 msec  ΝΑΗ   

Α.155 
Κπκαηνκνξθή εμόδνπ (Waveform output) 

Pure Sinewave 
 ΝΑΗ   

Α.156 
Θύξα επηθνηλσλίαο (Communication Port) 

USB 
 ΝΑΗ   

Α.157 

πζζσξεπηέο 

Κιεηζηνύ ηύπνπ, ρσξίο απαίηεζε ζπληήξεζεο 

Υξόλνο επαλαθόξηηζεο4 ώξεο (ζην 90%) 

Πξνζηαζία απηόκαηεο επαλαθόξηηζεο 

Σππηθή απηνλνκία 10 ιεπηά (πιήξεο θνξηίν), 

20 ιεπηά (κηζό θνξηίν) 

 ΝΑΗ   

Α.158 Switch Rack 1 ΝΑΗ   

Α.159 
Θύξεο (ports) 

24 x 10/100/1000BASE-T ports 
 ΝΑΗ   
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4 x 10G SFP  ports 

Α.160 

Port Standards & Functions 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 

100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 

1000BASE-T Gigabit Ethernet,  

802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x Flow Control for 

Full-Duplex Mode, Auto-negotiation 

 ΝΑΗ   

Α.161 

Network Cables 

UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) 

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.) 

 ΝΑΗ   

Α.162 

Full/Half Duplex 

Full/half duplex for 10/100 Mbps and Gigabit 

speed 

 ΝΑΗ   

Α.163 
PoE Standard 

IEEE 802.3af and IEEE 802.3at 
 ΝΑΗ   

Α.164 PoE Capable Ports Up to 30 W  ΝΑΗ   

Α.165 PoE Power Budget Max. 370 W  ΝΑΗ   

Α.166 Σνπνζέηεζε ζε rack: ΝΑΗ  ΝΑΗ   

Α.167 Σάζε ιεηηνπξγίαο230VAC – 50Hz  ΝΑΗ   

Α.168 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Θεξκνθξαζία -5°C έσο 50°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

 ΝΑΗ   

Α.169 

Πηζηνπνηεηηθά 

CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC,  

IPv6 ReadyLogoPhase 2 

 ΝΑΗ   

Α.170 KVM Rack 1 ΝΑΗ   

Α.171 Σύπνο KVM Φεθηαθό  ΝΑΗ   

Α.172 Θύξεο Ορηώ (8)  ΝΑΗ   

Α.173 
Δύξνο εηζόδνπ AC κίαο κνλάδαο ηξνθνδνηηθνύ 

100 - 240 VAC 
 ΝΑΗ   

Α.174 πρλόηεηα AC50Hz  ΝΑΗ   

Α.175 ΔπηθνηλσλίαTCP/IP  ΝΑΗ   

Α.176 
Πξόζβαζε ζε ζπζθεπέο 

USB, PS2, SUN, ζεηξηαθή 
 ΝΑΗ   

Α.177 
Τπνζηήξημε rack 

ηνπνζέηεζε 1U 
 ΝΑΗ   

Α.178 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 

0°C έσο 50°C  
 ΝΑΗ   

Α.179 
Πξόζβαζε ζε κεηαγσγείο 

Πιεθηξνιόγην/πνληίθη USB, VGA 
 ΝΑΗ   

Α.180 
Γπλαηόηεηα Common Access Card (CAC) 

Ναη, κε MPUIQ-VMCHS 
 ΝΑΗ   

Α.181 
Τπνζηήξημε εηθνληθώλ κέζσλ 

Ναη, κε MPUIQ-VMCHS 
 ΝΑΗ   
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Α.182 LDAP: Ναη, κε DSView  ΝΑΗ   

Α.183 
Τπνζηήξημε νζόλεο 

Αλαινγηθό VGA, SVGA θαη XGA 
 ΝΑΗ   

Α.184 
Αξηζκόο απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηώλ 

Έλαο (1) 
 ΝΑΗ   

Α.185 APPLICATION Server 1 ΝΑΗ   

Α.186 ANPR Server 1 ΝΑΗ   

Α.187 ACCR Server 1 ΝΑΗ   

Α.188 

Ο Application Server, ν ANPR Server θαη ν 

ACCR Server ζα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή 

γηα κέγηζηε ζπκβαηόηεηα 

 ΝΑΗ   

Α.189 Σύπνο Rack - Mount Server  ΝΑΗ   

Α.190 
Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Microsoft® Windows® 10 LTSB, 64 bit 
 ΝΑΗ   

Α.191 Δπεμεξγαζηήο Intel® i7 7700 3.6 GHz  ΝΑΗ   

Α.192 Μλήκε16 GB  ΝΑΗ   

Α.193 Γξαθηθά 256 MB RAM onboard  ΝΑΗ   

Α.194 
Network Interface 

100/1000 Mbps, dual NIC provided 
 ΝΑΗ   

Α.195 Απνζήθεπζε16TB   ΝΑΗ   

Α.196 Σάζε ιεηηνπξγίαο230VAC, 50Hz  ΝΑΗ   

Α.197 Σνπνζέηεζε ζε rack 2 RU  ΝΑΗ   

Α.198 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Θεξκνθξαζία 0°C έσο 40°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

 ΝΑΗ   

Α.199 Πηζηνπνίεζε CE  ΝΑΗ   

Α.200 Δγγύεζε Σξία (3) ρξόληα  ΝΑΗ   

Α.201 RECORDING Server (NVR) 1 ΝΑΗ   

Α.202 Σύπνο Rack - Mount Server  ΝΑΗ   

Α.203 
Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Microsoft® Windows® 10 LTSB, 64 bit 
 ΝΑΗ   

Α.204 ΔπεμεξγαζηήοIntel® i7 7700 3.6 GHz  ΝΑΗ   

Α.205 Μλήκε16 GB (DDR4 RAM)  ΝΑΗ   

Α.206 Γξαθηθά 256 MB RAM onboard  ΝΑΗ   

Α.207 
Network Interface 

100/1000 Mbps, dual NIC provided 
 ΝΑΗ   

Α.208 Απνζήθεπζε 64TB Raid-5, Raid-6,Raid 1-0  ΝΑΗ   

Α.209 πκπίεζε βίληενH264, H265  ΝΑΗ   

Α.210 Σάζε ιεηηνπξγίαο 230VAC, 50Hz  ΝΑΗ   

Α.211 Σνπνζέηεζε ζε rack2 RU  ΝΑΗ   
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Α.212 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Θεξκνθξαζία 0°C έσο 40°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

 ΝΑΗ   

Α.213 Πηζηνπνίεζε CE  ΝΑΗ   

Α.214 Δγγύεζε Σξία (3) ρξόληα  ΝΑΗ   

Α.215 
Τπνινγηζηέο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

WORKSTATION PC 
6 ΝΑΗ   

Α.216 

Δπεμεξγαζηήο 

Intel® Core™ i7 Processor (≥ 3.40 GHz, 8MB 

L3 cache)  

 ΝΑΗ   

Α.217 Μλήκε≥ 16 GB  ΝΑΗ   

Α.218 Γπλαηόηεηα Δπέθηαζεο Μλήκεο≥ 32GB   ΝΑΗ   

Α.219 
Κάξηα Γξαθηθώλ  Nvidia ή ΑΣΗ chipset κε 

ειάρηζηε κλήκε ≥ 2GB  
 ΝΑΗ   

Α.220 
θιεξνί Γίζθνη 

πλδεζκνινγίαο SATA 6GB: 1 x SSD ≥ 512GB 
 ΝΑΗ   

Α.221 Μνλάδα Οπηηθνύ Γίζθνπ  DVD+-RW   ΝΑΗ   

Α.222 
Γηθηύσζε 

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN  
 ΝΑΗ   

Α.223 Κάξηα Ήρνπ  Δλζσκαησκέλε  ΝΑΗ   

Α.224 

Θύξεο Δπηθνηλσλίαο: 

5 x USB (2 x USB 3.0 ηνπιάρηζηνλ) 

1 x External Display 

1 x Θύξαγξαθηθώλ (VGA/DVI) 

1 x Θύξα γξαθηθώλ (HDMI) 

1 x RJ-45 

1 x External Microphone/Line-In 1 x 

Headphone / Line out 

 ΝΑΗ   

Α.225 Σξνθνδνζία ≥ 350W  ΝΑΗ   

Α.226 
Πιεθηξνιόγην & Mouse   

Κιαζηθό πιεθηξνιόγην & πνληίθη (mouse) 
 ΝΑΗ   

Α.227 

Λεηηνπξγηθό ύζηεκα 

Microsoft Windows 10 Professional Edition 64 

bit Διιεληθό 

 ΝΑΗ   

Α.228 Δγγύεζε≥ 3 έηε  ΝΑΗ   

Α.229 Οζόλε ζηε ζέζε εξγαζίαοΝν1 1 ΝΑΗ   

Α.230 Σύπνο LED ≥ 43’’  ΝΑΗ   

Α.231 Αλάιπζε 1920x1080  ΝΑΗ   

Α.232 Δίζνδνη D-Sub 15pin or DVI , HDMI  ΝΑΗ   

Α.233 Δγγύεζε≥ 3 έηε  ΝΑΗ   

Α.234 Οζόλε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο Νν2-Νν6 10 ΝΑΗ   

Α.235 Σύπνο LED≥ 24’’  ΝΑΗ   
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Α.236 Αλάιπζε 1920x1080  ΝΑΗ   

Α.237 Δίζνδνη D-Sub 15pin or DVI , HDMI  ΝΑΗ   

Α.238 Δγγύεζε≥ 3 έηε  ΝΑΗ   

Α.239 UPS ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 6 ΝΑΗ   

Α.240 Καηεγνξία UPS Consumer & Industrial  ΝΑΗ   

Α.241 Σύπνο Online  ΝΑΗ   

Α.242 Ηζρύο εηζόδνπ1000 VA  ΝΑΗ   

Α.243 Ηζρύο εμόδνπ900 Watt  ΝΑΗ   

Α.244 Σάζε εηζόδνπ200 - 240 VAC  ΝΑΗ   

Α.245 πρλόηεηα εηζόδνπ45 - 55 Hz  ΝΑΗ   

Α.246 πληειεζηήο ηζρύνο (powerfactor)≥ 0.99  ΝΑΗ   

Α.247 
Παξνρή εηζόδνπ Μνλνθαζηθή κε γείσζε 

(Single phase&Ground) 
 ΝΑΗ   

Α.248 Σάζε εμόδνπ220V ±10%  ΝΑΗ   

Α.249 
πρλόηεηα εμόδνπ (δίθηπν) 

47 Hz  - 53 Hz 
 ΝΑΗ   

Α.250 
πρλόηεηα εμόδνπ (κπαηαξία) 

50 Hz ±0.1 Hz 
 ΝΑΗ   

Α.251 πληειεζηήο ηζρύνο (powerfactor)≥ 0.90  ΝΑΗ   

Α.252 
Παξνρή εμόδνπ Μνλνθαζηθή κε γείσζε (Single 

phase&Ground) 
 ΝΑΗ   

Α.253 Υξόλνο κεηαγσγήο = 0 msec  ΝΑΗ   

Α.254 
Κπκαηνκνξθή εμόδνπ (Waveform output) 

Pure sinewave 
 ΝΑΗ   

Α.255 Θύξαεπηθνηλσλίαο: USB  ΝΑΗ   

Α.256 

πζζσξεπηέο 

Κιεηζηνύ ηύπνπ, ρσξίο απαίηεζε ζπληήξεζεο 

Υξόλνο επαλαθόξηηζεο4 ώξεο (ζην 90%) 

Πξνζηαζία απηόκαηεο επαλαθόξηηζεο 

Σππηθή απηνλνκία 10 ιεπηά (πιήξεο θνξηίν), 

20 ιεπηά (κηζό θνξηίν) 

 ΝΑΗ   

Α.257 Οζόλε LCD Display  ΝΑΗ   

Α.258 
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Θεξκνθξαζία 0-40°C, πγξαζία 5-95% 
 ΝΑΗ   

Α.259 Δγγύεζε πζζσξεπηώλ 2 έηε  ΝΑΗ   

Α.260 Δγγύεζε πζθεπήο 2 έηε  ΝΑΗ   

 

 Ολνκαζία Οκάδαο Α 

6)  Καιωδηώζεηο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο 
Πνζόη

εηα 
Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 
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Α.261 Switch Νν2, Νν3, Νν4 3 ΝΑΗ   

Α.262 

Θύξεο (ports) 

24 x 10/100/1000BASE-T ports 

4 x 10G SFP  ports 

 ΝΑΗ   

Α.263 

Port Standards & Functions 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 

100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 

1000BASE-T Gigabit Ethernet,  

802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x Flow Control for 

Full-Duplex Mode, Auto-negotiation 

 ΝΑΗ   

Α.264 

Network Cables 

UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) 

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.) 

 ΝΑΗ   

Α.265 

Full/Half Duplex 

Full/half duplex for 10/100 Mbps and Gigabit 

speed 

 ΝΑΗ   

Α.266 
PoE Standard 

IEEE 802.3af and IEEE 802.3at 
 ΝΑΗ   

Α.267 PoE Capable Ports Up to 30 W  ΝΑΗ   

Α.268 PoE Power Budget Max. 370 W  ΝΑΗ   

Α.269 Σάζε ιεηηνπξγίαο220VAC – 50Hz  ΝΑΗ   

Α.270 

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Θεξκνθξαζία -5°C έσο 50°C 

Τγξαζία 0-95% κε ζπγθεληξσκέλε 

 ΝΑΗ   

Α.271 

Πηζηνπνηεηηθά  

CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC,  

IPv6 ReadyLogoPhase 2 

 ΝΑΗ   

Α.272 I/O PORTS 10 ΝΑΗ   

Α.273 
Γηθηύσζε Ethernet 

2-port 10/100 Base-TX (for Daisy Chain) 
 ΝΑΗ   

Α.274 
Πξσηόθνιια (Protocol) 

Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP 
 ΝΑΗ   

Α.275 
πλδέζεηο (Connector) 

Plug-in 5P/15P screw terminal blocks 
 ΝΑΗ   

Α.276 
Σάζε ιεηηνπξγίαο (PowerInput) 

10 - 30 V DC  (24 V DC  standard) 
 ΝΑΗ   

Α.277 Υξνλνδηαθόπηεοπαξαθνινύζεζεο  ΝΑΗ   

Α.278 

Πξνζηαζία (Protection)  

Built-in TVS/ESD protection  

Power Reversal protection  

Over Voltage protection: +/- 35V DC   

Isolation protection: 2500 V DC 

 ΝΑΗ   

Α.279 WIFI LINKS 2 ΝΑΗ   

Α.280 
Σύπνο Δμσηεξηθνύ ρώξνπ κε ελζσκαησκέλε 

θεξαία 
 ΝΑΗ   
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Α.281 Αζύξκαηε δώλε ζπρλνηήησλ5GHz  ΝΑΗ   

Α.282 πρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο 5150 - 5875 MHz  ΝΑΗ   

Α.283 
Πξσηόθνιια αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 
802.11a/n/ac  ΝΑΗ   

Α.284 
Ethernet Interface 
ηνπιάρηζηνλκίαζύξα10/100/1000 Mbit  ΝΑΗ   

Α.285 
Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα routing: Γνωςτό 
λειτουργικό ςφςτθμα  ΝΑΗ   

Α.286 Αρικμόσ chains πομποδζκτθ: Φουλάχιςτον 2  ΝΑΗ   

Α.287 
CPU Σνπιάρηζηνλ4 cores, nominal frequency 
≥716 MHz  ΝΑΗ   

Α.288 Ξνιμθ RAM: ≥256MB  ΝΑΗ   

Α.289 Storage ≥16 MB Flash memory  ΝΑΗ   

Α.290 Wireless chip model IPQ-4018  ΝΑΗ   

Α.291 Antenna gain 16 dBi  ΝΑΗ   

Α.292 
Σροςταςία από κεραυνοφσ: Ψπαρξθ ςφνδεςθσ 
γείωςθσ  ΝΑΗ   

Α.293 Ingressprotection ratingIP55  ΝΑΗ   

Α.294 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο-40°Cέσο+70°C  ΝΑΗ   

Α.295 Μέγηζηε θαηαλάισζε ηζρύνο 7W  ΝΑΗ   

Α.296 Σξνθνδνζία Θύξα PoE in  ΝΑΗ   

Α.297 Τπνζηεξηδόκελε ηάζε εηζόδνπ10 V - 30 V  ΝΑΗ   

Α.298 
Nominal Receive Sensitivity 

MCS0 = -96 dBm to MCS9 = -70 dBm 
 ΝΑΗ   

Α.299 Antenna beamwidth 23°  ΝΑΗ   

Α.300 Αληηθεξαπληθά ξάγαο Πίλαθα 10 ΝΑΗ   

Α.301 
SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 

type 2 / class II 
 ΝΑΗ   

Α.302 Nominal a.c. voltage (UN) 230 V (50 / 60 Hz)  ΝΑΗ   

Α.303 
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] 

(UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
 ΝΑΗ   

Α.304 
Max. continuous operating voltage (a.c.) [N-PE] 

(UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
 ΝΑΗ   

Α.305 
Nominal discharge current (8/20 κs) [L-N] (In) 

12.5 kA 
 ΝΑΗ   

Α.306 
Nominal discharge current (8/20 κs) [N-PE] (In) 

20 kA 
 ΝΑΗ   

Α.307 
Max. discharge current (8/20 κs) [L-N] (Imax) 25 

kA 
 ΝΑΗ   
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Α.308 
Max. discharge current (8/20 κs) [N-PE] (Imax) 

40 kA 
 ΝΑΗ   

Α.309 
Lightning impulse current (10/350 κs) [N-PE] 

(Iimp) 12 kA 
 ΝΑΗ   

Α.310 
Voltage protection level [L-N] / [N-PE] (UP) ≤ 1.5 

/ ≤ 1.5 kV 
 ΝΑΗ   

Α.311 
Voltage protection level [L-N] / [N-PE] at 5 kA 

(UP) ≤ 1 / ≤ 1.5 kV 
 ΝΑΗ   

Α.312 
Follow current extinguishing capability [N-PE] 

(Ifi) 100 Arms 
 ΝΑΗ   

Α.313 Response time [L-N] (tA) ≤ 25 ns  ΝΑΗ   

Α.314 Response time [N-PE] (tA) ≤ 100 ns  ΝΑΗ   

Α.315 
Max. mains-side overcurrent protection not 

required 
 ΝΑΗ   

Α.316 
Rated breaking capacity of the internal backup 

protection 25 kA 
 ΝΑΗ   

Α.317 
Short-circuit withstand capability (ISCCR) 25 

kArms 
 ΝΑΗ   

Α.318 
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – 

Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand 
 ΝΑΗ   

Α.319 
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – 

Characteristic 440 V / 120 min. – safe failure 
 ΝΑΗ   

Α.320 
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – 

Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand 
 ΝΑΗ   

Α.321 
Operating temperature range (TU) -40 °C ... +80 

°C 
 ΝΑΗ   

Α.322 
Operating state / fault indication green / red 

Number of ports 1 
 ΝΑΗ   

Α.323 
Cross-sectional area (min.) 1.5 mm2 solid / 

flexible 
 ΝΑΗ   

Α.324 
Cross-sectional area (max.) 35 mm2 stranded / 

25 mm2 flexible 
 ΝΑΗ   

Α.325 
For mounting on 35 mm DIN rails acc. to EN 

60715 
 ΝΑΗ   

Α.326 Enclosure material thermoplastic, red, UL 94 V-0  ΝΑΗ   

Α.327 

Place of installation indoor installation 

Degree of protection IP 20 

Capacity 2 module(s), DIN 43880 

Approvals KEMA, VDE 

 ΝΑΗ   

Α.328 Voltage protection level [L-PE] (UP) 1.5 kV  ΝΑΗ   

 

 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 130 από 218 

 

 

 

 Ολνκαζία Οκάδαο Α 

7)  Λνγηζκηθό νινθιήξωζεο ζπζηεκάηωλ/εθαξκνγώλ 

Σν ινγηζκηθό νινθιήξωζεο ζα πξέπεη λα ελζωκαηώλεη όια ηα παξαθάηω ινγηζκηθά ζε κηα δηεπαθή 

θαη λα κπνξεί λα επηιέμεη ν ρξήζηεο πνπ ζα ζπλδεζεί ζύκθωλα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη      

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο 
Πνζό 

ηεηα 
Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Α.360 
Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο ΒΙΝΣΔΟ (VMS) θαη 

recording 
1 ΝΑΗ   

Α.361 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Κεληξηθή δηαρείξηζε 

Γηαζεζηκόηεηα 

Απηόκαηε ξύζκηζε θαη βαζκνλόκεζε 

Γηαρείξηζε πιήζνπο θακεξώλ 

Πιήξεο Δπειημία 

Αλάπηπμε ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ 

 ΝΑΗ   

Α.362 

Παξαθνινύζεζε πνηόηεηαο βίληεν 

θίαζε 

Απηόκαηε κεηαηόπηζε ηεο θάκεξαο 

Κνξεζκόο 

Υακειό θσο 

Απνζύλδεζε θάκεξαο 

Υακειόο ξπζκόο θαξέ 

 ΝΑΗ   

Α.363 
Βάζε Γεδνκέλσλ 

Αληίγξαθα αζθαιείαο 

Απηόκαηε αξρεηνζέηεζε 

 ΝΑΗ   

Α.364 

Σν Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Βίληεν (VMS) ζα είλαη 

κηα εθαξκνγή βαζηζκέλε ζε πξόγξακκα 

πεξηήγεζεο  (Browser) πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ εθαξκνγώλ  θαη 

ησλ εθαξκνγώλ επόπηεπζεο. Παξέρεη ζηνλ 

πειάηε ηζηνύ έλα εληαίν ζεκείν δηαρείξηζεο γηα 

όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ 

απαηηεί έλαλ thick client. Οη δηαθνκηζηέο 

εγγξαθήο, νη δηαθνκηζηέο εθαξκνγώλ, νη 

δηαθνκηζηέο Web, θαζώο θαη νη θάκεξεο IP θαη νη 

θσδηθνπνηεηέο (ζπζθεπέο αηρκήο ) πξνζηίζεληαη, 

ξπζκίδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ην 

ηκήκα δηακόξθσζεο ηεο εθαξκνγήο. Σν VMS 

παξέρεη πιήξεο θαη εθηελήο εθαξκνγέο  γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ελόο ζπζηήκαηνο 

επηηήξεζεο κέζσ βίληεν. Πξέπεη λα παξέρεη 

πιήξε δσληαλή ςεθηαθή νπηηθναθνπζηηθή 

παξαθνινύζεζε κέζσ ελόο ηππηθνύ δηθηύνπ 1 

Gbps. 

 ΝΑΗ   
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Α.365 

Σν VMS λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή, ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ βίληεν 

ζε ηππνπνηεκέλεο κνξθέο ζπκπίεζεο 

βηνκεραλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ H.265, 

H.264 θαη M-JPEG. 

 ΝΑΗ   

Α.366 
Ζ εθαξκνγή ζα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά αλνηρηά 

πξόηππα (ONVIF) θαη ζα είλαη αξρηηεθηνληθή 

thinclient θαη ζα έρεη θεληξηθή άδεηα. 

 ΝΑΗ   

Α.367 

Σν ινγηζκηθό εθαξκνγήο ζα είλαη ζπκβαηό κε ην 

COTS ή ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκν 

πξνθνξησκέλν ζε πηζηνπνηεκέλε από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή εθαξκνγή / δηαθνκηζηή ηζηνύ ή 

δηαθνκηζηή εγγξαθήο (NVR). 

 ΝΑΗ   

Α.368 

Σν ινγηζκηθό ζα εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ 

Microsoft® Windows® 10 64-bit. Windows 2008, 

2012 ή 2016 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δηαθνκηζηή 

64-bit. Ο Πειάηεο (webclient) πξέπεη επίζεο λα 

κπνξεί λα εθηειείηαη θαη ζε Windows 7 O.S. 

 ΝΑΗ   

Α.369 
Σν VMS ζα πξνζθέξεη εύρξεζηεο θαξηέιεο γηα 

πξόζβαζε ζηηο ξπζκίζεηο θαη έλα ηακπιό πνπ 

παξαθνινπζεί ηελ πγεία ησλ ζπζηεκάησλ. 

 ΝΑΗ   

Α.370 

Ζ νζόλε παξαθνινύζεζεο εκθαλίδεη ηελ 

πεξηνρή πξνβνιήο βίληεν κε κηα ιίζηα κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πόξνπο. Οη πνιιαπιέο πξνβνιέο 

νζόλεο πξέπεη λα είλαη δηακνξθώζηκεο θαη 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο δηάθνξεο δηαηάμεηο 

απεηθόληζεο. Πξέπεη επίζεο λα ππνζηεξίδνληαη 

πνιιαπιέο νζόλεο. 

 ΝΑΗ   

Α.371 

Γηα ηελ πξόζβαζε ζην VMS από νπνηαδήπνηε 

ελεξγνπνηεκέλε ζπζθεπή πξέπεη λα παξέρεηαη 

δηαδηθηπαθή δηεπαθή. Θα ιεηηνπξγεί κε ηνλ 

Internet Explorer 11 θαη ηνλ Firefox (ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη Active X). Πξέπεη λα παξέρεη 

δσληαλή πξνβνιή, αλαπαξαγσγή θαη έιεγρν 

PTZ. Μηα εθαξκνγή γηα θηλεηά ζα είλαη δηαζέζηκε 

ηόζν γηα έμππλα ηειέθσλα θαη tablet ηεο Apple, 

όζν θαη γηα ηα Android. Ζ εθαξκνγή γηα θηλεηά 

πξέπεη λα κπνξεί λα πξνβάιεη δσληαλά ή 

εγγεγξακκέλα βίληεν. Θα είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη 

ηαπηόρξνλε ξνή πνιιαπιώλ βίληεν, κέρξη 4 γηα 

ηειέθσλα θαη 9 γηα tablets. Ζ θηλεηή εθαξκνγή 

πξέπεη λα έρεη πιήξε έιεγρν ηνπ PTZ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνεπηινγώλ, κε 

γξήγνξε θαη απιή αλαπαξαγσγή 

 ΝΑΗ   

Α.372 

Ζ εθαξκνγή ζα παξέρεη έλα εύρξεζην εηθνλίδην 

από ηε ζειίδα πξνβνιήο γηα εμαγσγή γηα λα 

απνζεθεύζεηε έλα βίληεν θιηπ. Απηό ην θιηπ 

πξέπεη λα κπνξεί λα αξρεηνζεηείηαη ζε κνξθή 

 ΝΑΗ   
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MP4 θαη λα επηθπξώλεηαη ζηνλ αλαπαξαγσγό 

(Player) ζύκθσλα κε ην spec ONVIF. 

Α.373 
Ζ εθαξκνγή λα ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξαγσγή 

από ηελ θύξηα νζόλε ρσξίο λα εγθαηαιείςεη ηελ 

πεξηνρή πξνβνιήο δσληαλώλ βίληεν. 

 ΝΑΗ   

Α.374 Σν ινγηζκηθό λα παξέρεηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

θαηαζθεπαζηή γηα εύθνιε ιήςε 
 ΝΑΗ   

Α.375 

Σα ζπκβάληα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη ζηελ 

πεξηνρή δηακόξθσζεο. Πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη 

ε θαηαγξαθή πξηλ από ην ζπκβάλ  θαη λα 

ππάξρεη θνηλνπνίεζε ζπκβάλησλ 

 ΝΑΗ   

Α.376 

Kαηλνηόκα  ελζσκαησκέλα ζηηο θάκεξεο 

videoanalytics  ζα εκθαλίδνπλ πιαίζηα 

αλαγλώξηζεο  γύξσ από ηα αληηθείκελα πνπ 

αληρλεύνληαη δσληαλά θαη ζε βίληεν 

αλαπαξαγσγήο. 

 ΝΑΗ   

Α.377 

Οη ξόινη εμνπζηνδόηεζεο πξέπεη λα είλαη 

δηακνξθσκέλνη. Οη ξόινη απηνί ζα αλαγξάθνληαη 

ζηε ιίζηα πόξσλ ζηελ νζόλε  παξαθνινύζεζεο. 

Απηή ε ιίζηα πόξσλ λα κπνξεί λα πξνβιεζεί ζε 

κηα ηεξαξρεκέλε πξνβνιή κε απηέο ηηο νκάδεο ή 

σο κηα επίπεδε ιίζηα. 

 ΝΑΗ   

Α.378 
Γπλαηόηεηα γηα  θαθό 360° dewarp ζα πξέπεη 

είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε κε θάκεξεο fisheye. 

Dewarping ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηνπ VMS 

 ΝΑΗ   

Α.379 

Σν VMS ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ελνπνίεζε κε 

ηελ ππεξεζία θαηαιόγνπ Active Directory (AD), 

ώζηε λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ 

ρξεζηώλ από ην ζηαζκό θεληξηθνύ δηαρεηξηζηή 

IT. 

 ΝΑΗ   

Α.380 

Πξέπεη λα δηαηίζεηαη πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε. 

Να είλαη δηαζέζηκεο γιώζζεο όπσο  ε αγγιηθή 

θαη  ε ειιεληθή. ια ηα θείκελα ζηελ δηεπαθή 

ρξήζηε κεηαθξάδνληαη ζηελ επηιεγκέλε γιώζζα 

 ΝΑΗ   

Α.381 
Πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ε επηινγή Γεκηνπξγία 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη επαλαθνξά γηα 

ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο 

 ΝΑΗ   

Α.382 

Σα πιεθηξνιόγηα θαη ηα ρεηξηζηήξηα PLC πξέπεη 

λα ππνζηεξίδνληαη. Σα αξηζκεηηθά 

αλαγλσξηζηηθά γηα ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη 

δηακνξθώζηκα γηα ρξήζε κε απηά ηα ζηνηρεία 

ειέγρνπ 

 ΝΑΗ   

Α.383 

Μηα δηεπαθή θεληξηθήο αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνύ 

ζα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο 

νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πηέδνληαο ηελ 

αλαβάζκηζε από ηνλ Application Server ζε όιεο 

ηηο ζπζθεπέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ΝΑΗ   
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Α.384 Σν ζύζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη IPv4 / IPv6 

θαη HTTPS 
 ΝΑΗ   

Α.385 
Σν ζύζηεκα ζα έρεη ελζσκαησκέλε ζπιινγή Log 

από όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

δηεπθνιύλνληαο ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

 ΝΑΗ   

Α.386 Σν ζύζηεκα λα δέρεηαη εμσηεξηθά strings 

θεηκέλνπ από ζπζηήκαηα ηξίησλ 
 ΝΑΗ   

Α.387 Ζ εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ πξέπεη λα είλαη 

νπηηθή θαη αθνπζηηθή 
 ΝΑΗ   

Α.388 
Έλα θνπκπί Αλαθνξάο ζα παξάγεη κηα αλαθνξά 

ζε Excel, ησλ ζπζθεπώλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ζύκθσλα κε ηα NVR ή ζε κηα επίπεδε ιίζηα. 

 ΝΑΗ   

Α.389 
Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

αληηθαζίζηαληαη ή λα κεηαθηλνύληαη, γηα ζθνπνύο 

εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ. 

 ΝΑΗ   

Α.390 
Μία κνλάδα failover  NVR πξέπεη λα κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί ώζηε λα αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ελόο NVR 

 ΝΑΗ   

Α.391 
Σν VMS λα ππνζηεξίδεη ηελ ελνπνίεζε κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν Video Analytics (λα απαηηείηαη 

μερσξηζηή άδεηα). 

 ΝΑΗ   

Α.392 

Σν ινγηζκηθό πξέπεη λα πξνζθέξεη πιήξε 

δπλαηόηεηα ζύλδεζεο γηα ηελ έγθξηζε 

πνιιαπιώλ ρξεζηώλ. Ζ εθαξκνγή απηή παξέρεη 

επίπεδα αδεηνδόηεζεο βαζηζκέλα ζε 

ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκν πιήξεο βνεζεηηθό πξόγξακκα 

ξύζκηζεο γηα ην Administrator γηα ηε 

δηακόξθσζε πξόζζεησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη 

ξόισλ εμνπζηνδόηεζεο. Ζ εμνπζηνδόηεζε 

ρξήζηε κπνξεί λα δηακνξθσζεί γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ξύζκηζε άδεηαο εμνπζηνδόηεζεο εθηειείηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ νζόλε Ρπζκίζεηο 

εμνπζηνδόηεζεο. πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

δηθαηώκαηα δηακόξθσζεο από ηελ νζόλε "Ρόινη 

εμνπζηνδόηεζεο". Οη άδεηεο παξέρνπλ 

εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ινγηζκηθό 

πξέπεη λα πξνζθέξεη πιήξε δηαδηθαζία 

εμνπζηνδόηεζεο γηα πνιινύο ρξήζηεο σο εμήο:  

1. Οη ξόινη αδεηνδόηεζεο δεκηνπξγνύληαη κία 

θνξά ζθαηξηθά. Οη ρξήζηεο θαη νη νκάδεο ζε 

δηαθνκηζηή AD πξέπεη λα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ 

θαη λα γίλνπλ κηα νκάδα ζην VMS.  

2. Οη ρξήζηεο δεκηνπξγνύληαη κία θνξά ζε 

ζθαηξηθό επίπεδν θαη ηνπο παξέρνληαη 

δηθαηώκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο. 

 ΝΑΗ   
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3. Οη ξόινη εμνπζηνδόηεζεο εγθξίλνληαη θαη 

παξέρνληαη εηδηθά δηθαηώκαηα. 

4. Γελ ζα ππάξρεη εηθνληθό όξην ζηνλ αξηζκό ησλ 

ξόισλ θαη ησλ ρξεζηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

εμνπζηνδνηεζνύλ ζην ινγηζκηθό. 

5. Σν ινγηζκηθό επηηξέπεη ζε θάζε νκάδα λα 

ιάβεη άδεηα ή λα αξλεζεί ηελ πξόζβαζε ζε: 

 a. Φάμηκν. 

 b. Γηακόξθσζε θαη Γηαρείξηζε ρξεζηώλ. 

 c. πίλαθα δεδνκέλσλ. 

 d. Δμαγσγή βίληεν θαη ήρνπ 

(πνιπκέζσλ). 

 e. θαηάξγεζε κάζθαο. 

 f. Ρπζκίζεηο ρξήζηε. 

Α.393 

Σν ινγηζκηθό πξέπεη λα παξέρεη κηα εύρξεζηε 

επηινγή κελνύ γηα ηε δεκηνπξγία θαλόλσλ πνπ 

ζα θαζνξίδνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

(trigger) όηαλ ζπκβεί θάπνην ζπκβάλ. Πξέπεη λα 

επηιέγεηαη έλα ζπκβάλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηακνξθώλεηαη ε ζθαλδάιε (trigger) γηα ηνλ 

θαλόλα 

 ΝΑΗ   

Α.394 

Πνιιέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

ζπζρεηίδνληαη κε έλα ζπκβάλ. ηαλ ζπκβαίλεη ην 

ζπκβάλ, ελεξγνπνηεί ηνλ θαλόλα. Οη ελέξγεηεο 

πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλεο σο 

ελεξγνπνηεκέλεο θαη απελεξγνπνηεκέλεο. 

Δλέξγεηεο γηα έλα ζπκβάλ ζα είλαη ε πξνβνιή 

δσληαλνύ βίληεν, ε απεηθόληζε  κηαο πξνβνιήο, 

ε κεηάβαζε ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ξύζκηζε, ε 

ιεηηνπξγία ελόο ξειέ, ε δηεμαγσγή κηαο 

πεξηνδείαο PTZ, ε εθηέιεζε κηαο πεξηήγεζεο 

πξνβνιήο, ε έλαξμε κηαο δηεύζπλζεο URL ή 

θαζπζηέξεζε 

 ΝΑΗ   

Α.395 

Έιεγρνο απζεληηθόηεηαο: Σν βίληεν από ηηο 

θάκεξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επαιεζεύζεη ηελ απζεληηθόηεηα  ηνπ βίληεν θαη 

λα παξνπζηάζεη έλα ζύκβνιν επαιήζεπζεο 

απζεληηθόηεηαο ζην εκθαληδόκελν βίληεν γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή πνπ έρεη εγγξαθεί κέζσ ηεο 

ζπζθεπήο αλαπαξαγσγήο όηαλ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε κόλν θαηά ηελ εμαγσγή. 

 ΝΑΗ   

Α.396 
Σν VMS πξέπεη λα ππνζηεξίδεη νπνηαδήπνηε 

αλάιπζε βίληεν, jpeg θαη H.264 / H.265 

ζπκπίεζε. 

 ΝΑΗ   

Α.397 
Σν VMS πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ επηινγή 

VIRTUAL MATRIX DISPLAY CONTROLLER 

OPTION 

 ΝΑΗ   
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Α.398 
Λνγηζκηθό αλαγλώξηζεο θωδηθώλ 

container (container code) ACCR 
1 ΝΑΗ   

Α.399 Τπνζηεξηδόκελα πξόηππα 

ISO 6346 (BIC code), ILU θαη MOCO code 
 ΝΑΗ   

Α.400 
Τπνζηεξηδόκελεοπιαηθόξκεο 

x86_32 | x86_64 | ARMv7 | CortexA8 andabove | 

PPC 

 ΝΑΗ   

Α.401 
Διάρηζηεο Απαηηήζεηο πζηήκαηνο 

1 GHz CPU | 512 MB RAM | 1 GB HDD | 

freeslotfor NNC 

 ΝΑΗ   

Α.402 

Γηαζέζηκνη Neural Controllers 

USB 2.0 dongle - type A 

USB internal 4-pin 

PCIe card (X1)  

Mini-PCIecard 

 ΝΑΗ   

Α.403 Τπνζηεξηδόκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: 

Windows (32/64 bit), Linux (32/64 bit) 
 ΝΑΗ   

Α.404 
Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ: 

C/C++, C# , VisualBasic .NET , Java (windows) 

C/C++, Java (Linux) 

 ΝΑΗ   

Α.405 

Δίζνδνο : 

Δηθόλα ( BMP | PNG | JPEG | JPEG2K | RAW ) 

Εσληαλή αλαινγηθή είζνδνο βίληεν (PAL ή 

NTSC) 

Εσληαλή είζνδνο ςεθηαθήο θάκεξαο 

Πνιιαπιή εηθόλα γηα ην ίδην container 

 ΝΑΗ   

Α.406 

Έμνδνο: 

OCR δεδνκέλα 

Κσδηθόο ISO Container ζε θείκελν ASCII 

Θέζε ηνπ θσδηθνύ 

Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο ζε πνζνζηό 

Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο γηα θάζε ραξαθηήξα 

ID ηεο θαιύηεξεο εηθόλαο 

Αλαγλσξηζηηθό ρώξαο θαη πιεξνθνξίεο 

δηαζηάζεσλ (πξναηξεηηθό) 

 ΝΑΗ   

Α.407 

Δλεξγνπνίεζε: 

Θα κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή ελεξγνπνίεζεο (ζπληζηάηαη θαηά ηελ 

αλαγλώξηζε από δσληαλή ξνή εηθόλαο) 

Πεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθό αλίρλεπζεο θίλεζεο  

 ΝΑΗ   

Α.408 
Λνγηζκηθό αλαγλώξηζεο πηλαθίδαο 

θπθινθνξίαο νρεκάηωλ (ANPR) 
1 ΝΑΗ   

Α.409 

Δπηδόζεηο 

Αθξίβεηα αλαγλώξηζεο > 93% 

Αλαγλώξηζε ηεο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο 

αλεμάξηεηα από ηε  ρώξα πξνέιεπζεο. 

 ΝΑΗ   
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Μεγάιε ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο. 

Αλαγλώξηζε παξακνξθσκέλσλ εηθόλσλ 

πηλαθίδαο. 

Αλαγλώξηζε εμαηνκηθεπκέλσλ πηλαθίδσλ θαη 

πηλαθίδσλ εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Αλαγλώξηζε όρη κόλν ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ, 

αιιά θαη ραξαθηήξσλ από Αξαβηθά, Κπξηιιηθά, 

Κηλέδηθα, Κνξεάηηθα,  

Σατιαλδηθά θ.ι.π. αιθάβεηα. 

Αλαγλώξηζε πηλαθίδαο θπθινθνξίαο 

ζηακαηεκέλσλ νρεκάησλ αιιά θαη νρεκάησλ ζε 

θαηαζηάζεηο ρακειήο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο. 

Α.410 

Δίζνδνο δεδνκέλσλ (input) 

Αλαινγηθέο θάκεξεο 

Φεθηαθέο θάκεξεο 

Αξρείν εηθόλαο (BMP, PNG, JPEG, JPEG2K, 

RAW) 

 ΝΑΗ   

Α.411 

Έμνδνο δεδνκέλσλ (output) 

Πξόγξακκα αλαγλώξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) 

Αξηζκόο πηλαθίδαο ζε κνξθή ASCII/UNICODE 

Θέζε πηλαθίδαο 

Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο αλαγλώξηζεο ζε 

πνζνζηό 

Δπίπεδα εκπηζηνζύλεο αλαγλώξηζεο γηα θάζε 

ραξαθηήξα 

Καηάινγνο πεξαηηέξσ πξνηάζεσλ γηα θάζε 

ραξαθηήξα 

Υξώκα πηλαθίδαο (πξναηξεηηθό) 

Αλαγλσξηζηηθό πηλαθίδαο (πξναηξεηηθό) 

Θέζε θάζε πηλαθίδαο ζε κία εηθόλα 

 ΝΑΗ   

Α.412 

Δλεξγνπνίεζε (trigger) 

Μπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή ελεξγνπνίεζεο 

Πεξηιακβάλεηαη κνλάδα αλίρλεπζεο θίλεζεο 

ινγηζκηθνύ 

 ΝΑΗ   

Α.413 Τπνζηεξηδόκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

Windows (32/64 bit), Linux (32/64 bit) 
 ΝΑΗ   

Α.414 
Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

C/C++, C# , VisualBasic .NET , Java (windows), 

C/C++, Java (Linux) 

 ΝΑΗ   

 

Ολνκαζία Οκάδαο Β:ύζηεκα ειέγρνπ θαη επηζεώξεζεο θάηω κέξνπο νρήκαηνο  

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζόηεηα Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Β.1 
ύζηεκα ειέγρνπ κε επηδαπέδηα θάκεξα 

θαηάιιειε γηα θάζε ηύπν νρήκαηνο 
1 ΝΑΗ   

Β.2 Αηζζεηήξαο πςειήο αλάιπζεο  ΝΑΗ   
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αζπξόκαπξνο 

Β.3 Μέγηζην βάξνο νρήκαηνο 60 ηόλνη  ΝΑΗ   

Β.4 Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο TCP/IP, HTTP  ΝΑΗ   

Β.5 πλδεζηκόηεηα Rj-45  ΝΑΗ   

Β.6 IP rating IP67  ΝΑΗ   

Β.7 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο0°C έσο +50°C  ΝΑΗ   

Β.8 Οζόλε αθήο κε δηαγώλην ≥ 12’’  ΝΑΗ   

 

Ολνκαζία Οκάδαο Γ:ύλδεζε ζπζηεκάηωλ .. Γνϊξάλεο κε ηνλ .. Δπδώλωλ  

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζόηεηα Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Γ.1 Router 1 ΝΑΗ   

Γ.2 
CPU  
≥4 cores,≥1.4 GHz 

 ΝΑΗ   

Γ.3 
Μλήκε (RAM) 
≥1 GB 

 ΝΑΗ   

Γ.4 
Storage size 
≥128 MB 

 ΝΑΗ   

Γ.5 
Storage type 
NAND 

 ΝΑΗ   

Γ.6 
Θύξεο Ethernet ≥ 13 (10/100/1000 Mbit/s 
Ethernet) 

 ΝΑΗ   

Γ.7 
Ethernet: Includes switch to enable ethernet 
bypass in two ports 

 ΝΑΗ   

Γ.8 M.2 slots 2x SATA 3 compatible  ΝΑΗ   

Γ.9 
εηξηαθή ζύξα 
Σνπιάρηζηνλ κία RS232 

 ΝΑΗ   

Γ.10 Extras: Beeper  ΝΑΗ   

Γ.11 
Σάζε ηξνθνδνζίαο 
230VAC -12/24VDC 

 ΝΑΗ   

Γ.12 PoE input Passive, 802.3at. 20 V - 57 V  ΝΑΗ   

Γ.13 
Max Power consumption 
25 W 

 ΝΑΗ   

Γ.14 
Γηαζηάζεηο (Dimensions) 
1U case 

 ΝΑΗ   

Γ.15 Μηζζσκέλε γξακκή SDSL 1 ΝΑΗ   

 

 

Ολνκαζία Οκάδαο Γ:Νέα Γεθπξνπιάζηηγγα θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο 

(ππεξεζίεο δηαθξίβωζεο) 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζόηεηα Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

 Νέα γεθπξνπιάζηηγγα 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 138 από 218 

 

 

Γ.1 Ζιεθηξνληθή γεθπξνπιάζηηγγα 1 ΝΑΗ   

Γ.2 Γπλακηθόηεηα 60 ηόλσλ  ΝΑΗ   

Γ.3 Τπνδηαίξεζε 20 Kg  ΝΑΗ   

Γ.4 
Γπλακνθπςέιεο αδηάβξνρεο / εξκεηηθά 

θιεηζηέο 
 ΝΑΗ   

Γ.5 Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία  ΝΑΗ   

Γ.6 Φεθηαθόο ελδείθηεο  ΝΑΗ   

Γ.7 Δκθάληζε κελπκάησλ δηάγλσζεο βιαβώλ  ΝΑΗ   

Γ.8 Πιήξεο ινγηζκηθό  ΝΑΗ   

 Τθηζηάκελε γεθπξνπιάζηηγγα 

Γ.9 Γηαθξίβσζε  1 ΝΑΗ   

 

Ολνκαζία Οκάδαο Δ: Ηιεθηξνληθόο Πίλαθαο Πιεξνθόξεζεο (Led panel)  

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζόηεηα Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Δ.1 Ζιεθηξνληθέο Πίλαθαο Πιεξνθόξεζεο  2 ΝΑΗ   

 Πιαίζην πηλαθίδαο 

Δ.2 

Σν πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα 

εληζρπκέλνπ αινπκηλίνπ θαη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλν κε βάζε ην πξόηππν 

EN:12966. 

 ΝΑΗ   

Δ.3 

Σν πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πξνζηαζία θαη 

κεραληθή αληνρή γηα ηελ ζηήξημε ηνπ. 

 ΝΑΗ   

Δ.4 

Σν πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

είλαη από αλνδησκέλν αινπκίλην 

θαηάιιεινπ πάρνπο, θαη λα ππάξρεη 

πξνζηαζία  από  ζθνπξηά θαη άιαηα 

 ΝΑΗ   

Δ.5 

Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο πηλαθίδαο 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  Μήθνο 

192 εθ. x Όςνο 80 εθ. x Βάζνο 13 εθ. ± 

2% 

 ΝΑΗ   

Δ.6 

Ζ ηειηθή εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ 

ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο θαη 

ειαηηώκαηα πνπ ζα είλαη εηο βάξνο ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ή ηεο γεληθήο εηθόλαο 

ηεο θαηαζθεπήο ηεο. 

 ΝΑΗ   

Δ.7 

Ζ πξόζβαζε ζηελ νζόλε θαη ζηα άιια 

εζσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ 

κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κέζσ ηνπ εκπξόζζηνπ ηκήκαηνο 

ηεο πηλαθίδαο 

 ΝΑΗ   
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Δ.8 

Σν θέιπθνο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη 

αλζεθηηθό παξέρνληαο πξνζηαζία ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα από θξαδαζκνύο, 

πγξαζία, βξνρή, ρηόλη, ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ζθόλε, βξνκηά, θαη 

νμείδσζε, πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP54 

ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πηλαθίδαο θαη 

IP65 ζηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηεο 

πηλαθίδαο. 

 ΝΑΗ   

 Ηιεθηξνληθό Σκήκα  

Δ.9 

Σερλνινγία LEDRGB. Ζ ελεξγή 

επηθάλεηα απνηειείηαη από θσηνδηόδνπο 

LED ππεξύςειεο θσηεηλόηεηαο κε 

πξνζηαζία UV. 

 ΝΑΗ   

Δ.10 
Σν ειεθηξνληθό κέξνο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηύπνπ Full Matrix RGB (εληαίν) 
 ΝΑΗ   

Δ.11 
Σν ειεθηξνληθό κέξνο ζα πξέπεη λα έρεη 

δηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 192x80cm± 2% 
 ΝΑΗ   

Δ.12 
Σν ειεθηξνληθό κέξνο ζα πξέπεη λα έρεη 

αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 192 x 80 pixels 
 ΝΑΗ   

Δ.13 

Σν θάζε pixel ζα πξέπεη λα απνηειείηαη 

από ηξία ηνπιάρηζηνλ LED (1 Red, 1 

Green, 1 Blue). Ζ ηπρόλ βιάβε ζε έλα 

pixel δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηα άιια 

pixels ή ηκήκαηα ηνπ πίλαθα 

 ΝΑΗ   

Δ.14 

Σν θάζε pixel ζα πξέπεη λα έρεη ζθηάδην 

γηα ηελ θαιύηεξε αλαγλσζηκόηεηα ηνπ 

πίλαθα (Polycarbonate Frame / module 

LEDs opentoair). 

 ΝΑΗ   

Δ.15 
Ζ απόζηαζε από pixel ζε pixel ζα 

πξέπεη λα είλαη ≤10mm 
 ΝΑΗ   

Δ.16 
Ζ θσηεηλόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ≥5500 Cd / m2 
 ΝΑΗ   

Δ.17 

Σα ρξώκαηα πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα led 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1073.7 

ηξηζεθαηνκκύξηα. 

 ΝΑΗ   

Δ.18 

ην ειεθηξνληθό κέξνο λα κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη θείκελν απνηεινύκελν 

ηνπιάρηζηνλ από 8 γξακκέο κε 32 

ραξαθηήξεο αλά γξακκή ζε κήηξα 

ραξαθηήξσλ 5x5 pixels . 

 ΝΑΗ   

Δ.19 

Ο ρξόλνο ιεηηνπξγηθήο δσήο LED ζα 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ≥100.000 

ώξεο 

 ΝΑΗ   

Δ.20 

Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξνπζηάδεη ζηαηηθά κελύκαηα, 

κελύκαηα αλαιακπήο, κελύκαηα 

 ΝΑΗ   
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πνιιαπιώλ εηθόλσλ θαη Video. 

Δ.21 

Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη 

ραξαθηήξεο κε ύςνο ραξαθηήξσλ από 5 

εθ. έσο 80εθ. θαη λα ππνζηεξίδνληαη 

πνιιαπινί ηύπνη Διιεληθώλ θαη 

Αγγιηθώλ γξακκαηνζεηξώλ 

 ΝΑΗ   

Δ.22 

Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηδείμεη έλα κήλπκα πνπ απνηειείηαη 

από νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό 

αιθαξηζκεηηθώλ γξακκαηνζεηξώλ, 

ζεκείσλ ζηίμεο θαη γξαθηθώλ πιήξνπο 

νζόλεο 

 ΝΑΗ   

Δ.23 

Γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία θαη 

αλαγλσζηκόηεηα ησλ led θάζε pixel ζα 

πξέπεη λα έρεη ζθηάδην (Polycarbonate 

Frame / module LEDs opentoair). 

 ΝΑΗ   

Δ.24 
Ζ θαηαλάισζε ζα πξέπεη λα είλαη 

≤1.080W 
 ΝΑΗ   

Δ.25 Σάζε Λεηηνπξγίαο 240VAC ±10% 50 Hz  ΝΑΗ   

Δ.26 

Ζ απόζηαζε αλάγλσζεο ζα είλαη έσο 

300κ αλάινγα κε ηελ γξακκαηνζεηξά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

 ΝΑΗ   

Δ.27 
Ζ Γσλία αλαγλσζηκόηεηαο λα είλαη ≥ 

1400(-70 ~ +70)0 
 ΝΑΗ   

Δ.28 

Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ κέξνπο ηηο πηλαθίδαο, λα 

θπκαίλεηαη από -20°C έσο +60°C 

(Αηκνζθαηξηθή) 

 ΝΑΗ   

Δ.29 

Ζ πγξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

κέξνπο ηηο πηλαθίδαο, λα θπκαίλεηαη από 

10% έσο 95% Με ζπγθεληξσκέλε 

 ΝΑΗ   

Δ.30 

Μέζα ζην θέιπθνο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

κέξνπο ηηο πηλαθίδαο, λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο, πνπ ζα αλαιακβάλεη λα 

ελεξγνπνηεί ηηο αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνύ 

 ΝΑΗ   

Δ.31 

Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

αηζζεηήξην θσηόο γηα λα κεηξάεη ηνλ 

εμσηεξηθό θσηηζκό θαη λα πξνζαξκόδεη 

απηόκαηα αληηζηαζκίδνληαο ηηο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνύ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άκεζνπ 

ειηαθνύ θσηόο θαη ηνπ ζθνηαδηνύ ηελ 

έληαζε ηηο νζόλεο ησλ κελπκάησλ  

 ΝΑΗ   

Δ.32 
Ο θεληξηθόο ειεγθηήο ηηο πηλαθίδαο λα 

έρεη ελζσκαησκέλεο ηηο αθόινπζεο 
 ΝΑΗ   
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δηεπαθέο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

πηλαθίδσλ RS232 – RS485 , Ethernet 

10/100/1000 , WiFi, 2 Sim GSM-GPRS 

κε GSM Modem 

Δ.33 

Ζ όιε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη είηε αζύξκαηα κέζσ 

Wi-Fi, είηε ελζύξκαηα κέζσ Ethernet, 

USB ή RS232. 

 ΝΑΗ   

Δ.34 
Ζ θάζε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 
 ΝΑΗ   

 Δγγύεζε 

Δ.35 

Υξνληθό δηάζηεκα δσξεάλ παξνρήο   

αληαιιαθηηθώλ γηα ηα ειεθηξνληθά κέξε 

≥1έηνο 

 ΝΑΗ   

 Πηζηνπνηήζεηο 

Δ.36 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

αλαγλσξηζκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηόηεηαο ISO 9001 ή ηζνδύλακν , 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 

14001 ή ηζνδύλακν θαζώο θαη ISO 27001 

ή ηζνδύλακν ζηνλ ζρεδηαζκό / παξαγσγή 

/ εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο,  

Πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

έρνπλ εθδνζεί κέρξη θαη  ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ 

Δληύπνπ ύκβαζεο 

 ΝΑΗ   

Δ.37 
Ζ θάζε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από CE 
 ΝΑΗ   

 ηήξημε 

Δ.38 

Ζ θάζε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν εμαξηήκαηα 

- κεραληζκνύο ζηήξημεο. 

 ΝΑΗ   

 Ηιεθηξνινγηθή Γηαζύλδεζε 

Δ.39 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνβεί ζηελ 

ειεθηξνινγηθή δηαζύλδεζε ηνπ πίλαθα, 

από ηελ παξνρή πνπ ζα κεξηκλήζεη ε 

ππεξεζία λα ππάξρεη ζην ζεκείν 

ηνπνζέηεζεο 

 ΝΑΗ   
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ –  Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ρϋμβαρηπ 

 

Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ 

Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 

ΑΜΔΝΑΠΖΑ ΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 

(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 

Οοξπ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ 

Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

 

Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Ζμεοξμημία λήνηπ / ή υοϊμξπ ιρυϋξπ……………………… 

 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ 

……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) .................., ΑΤΛ: 

................ 

(διεϋθσμρη) .......................……………, ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: 

......................,(διεϋθσμρη) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

γ) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., …………………………………..4 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, 

εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ, 

 για ςημ Ρσμμεςξυή ς…. ρϋμτχμα με ςημ 2/20 Διακήοσνη ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ , με ημεοξμημία διεμέογειαπ ……………………, για 

ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ ςηπ/ςχμ ξμάδχμ (ρσμπληοόμεςαι η ξμάδα/επ για ςιπ ξπξίεπ σπξβάλλεςαι 

ποξρτξοά) ςηπ ρϋμβαρηπ ««Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» 

 

Ζ παοξϋρα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξ ςιπ απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςημ αμχςέοχ απξοοέξσρεπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ/ςηπ (σπέο ξσ η εγγϋηρη) καθ’ ϊλξ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ. 
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ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ και θα ραπ καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά, υχοίπ καμία 

απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη, υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ ραπ 

μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

Ζ εγγϋηρη πξσ παοέυεςαι ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ ιρυϋει για ςξσλάυιρςξμ ςοιάμςα (30) ημέοεπ 

μεςά ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε 

ιρυϋξμ πάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ, 

ρςξ ξπξίξ επιρσμάπςεςαι η ρσμαίμερη ςξσ σπέο ξσ για ςημ παοάςαρη ςηπ ποξρτξοάπ, με ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 

Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι, ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ εκδξθεί, 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ, πξσ 

έυξσμε δικαίχμα μα εκδίδξσμε. 

 

Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 

ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 

(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 

Οοξπ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ 

Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

 

Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Ζμεοξμημία λήνηπ / ή υοϊμξπ ιρυϋξπ……………………… 

 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ 

……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) .................., ΑΤΛ: 

................, (διεϋθσμρη) .......................……………, ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: 

......................,,(διεϋθσμρη) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

γ) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 
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(διεϋθσμρη) ......................., …………………………………..5 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, 

εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ,  

 

για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ 

Ο.Δ. Ιιλκίπ» Ξμάδα υ (ρσμπληοόμεςαι η ξμάδα), ρϋμτχμα με ςημ 2/20 Διακήοσνη ςηπ Δ/μρηπ 

Ξικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ , 

 

ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ και θα ραπ καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά, υχοίπ καμία 

απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη, υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ ραπ 

μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ απϊ ςημ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ 

ϊςι μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζα μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη 

εγγσξδξρίαπ μαπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε 

ιρυϋξμ πάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι, ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ εκδξθεί, 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ, πξσ 

έυξσμε δικαίχμα μα εκδίδξσμε. 

 

Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Οοξκαςαβξλήπ 

Ξμξμαρία οάπεζαπ 

Ιαςάρςημα 

Διεϋθσμρη-αυ. Ιόδικαπ 

ηλέτχμξ, Ταν 

Ζμεοξμημία Έκδξρηπ 

 

Οοξπ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ 

Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΣΟ’ ΑΠΘΗΛΞΜ .... ΓΘΑ ΟΞΡΞ …………… ΔΣΠΩ. 

Ζμεοξμημία λήνηπ / ή υοϊμξπ ιρυϋξπ……………………… 

 

Λε ςημ επιρςξλή ασςή ραπ γμχρςξπξιξϋμε ϊςι εγγσϊμαρςε οηςά, αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, 

εσθσμϊμεμξι απέμαμςι ραπ ειπ ξλϊκληοξ και χπ ασςξτειλέςεπ σπέο ς… : 

 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) .................., ΑΤΛ: 

................(διεϋθσμρη) .......................……………, ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: 

......................,(διεϋθσμρη) .......................………………………………….. ή 
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(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

γ) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., …………………………………..6 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, 

εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ,.................. Διεϋθσμρη 

………………., Ι ……,  

για ςη λήφη ποξκαςαβξλήπ για ςη υξοήγηρη ςξσ …….% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, εσοό ……………., 

ρϋμτχμα με ςημ με αοιθμϊ ……………… Ρϋμβαρη για ςα είδη ςηπ Ξμάδαπ Α ρςξ πλαίριξ ςηπ 

διακήοσνηπ 2/20 με αμςικείμεμξ ςημ «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ 

Ο.Δ. Ιιλκίπ» μεςανϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ και ςηπ ……………. και 

μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ εσοό ……………… πλέξμ ςϊκχμ επί ςηπ ποξκαςαβξλήπ ασςήπ πξσ θα 

καςαλξγιρθξϋμ ρε βάοξπ ςηπ σπέο ςηπ ξπξίαπ εγγσϊμαρςε, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξμ 

Μ.4412/16 και ρςημ σπξγοατείρα ρϋμβαρη. 

Ρςξ χπ άμχ πξρϊ πεοιξοίζεςαι η εσθϋμη μαπ, έμαμςι ςηπ  ποξκαςαβξλήπ πξσ μαπ υξοηγήθηκε. ξ 

παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςημ απϊλσςη και ελεϋθεοη διάθερή ραπ και θα ραπ καςαβληθεί ξλικά ή 

μεοικά, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ, υχοίπ καμία απϊ μέοξπ 

μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη, υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ μϊμιμξ και βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ και 

υχοίπ μα ανιόρξσμε δικαρςική κοίρη, παοαιςξϋμεμξι απϊ ςέςξιξ δικαίχμα, απϊ ςημ έμρςαρη ςξσ 

εσεογεςήμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ απϊ ςξ δικαίχμα ποξβξλήπ εμαμςίξμ ραπ ϊλχμ ςχμ 

εμρςάρεχμ ςξσ ποχςξτειλέςη ακϊμη και ςχμ μη ποξρχπξπαγόμ και ιδιαίςεοα ξπξιαρδήπξςε 

άλληπ έμρςαρηπ ςχμ άοθοχμ 852 – 855, 862 – 864 και 866– 869 ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα, ϊπχπ και 

απϊ ςα δικαιόμαςα μαπ πξσ ςσυϊμ απξοοέξσμ απϊ ςα άοθοα ασςά. 

Ζ εγγϋηρη πξσ παοέυεςαι ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ ιρυϋει μέυοι ςημ επιρςοξτή ςηπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ ρε εμάπ. 

Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι, ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ εκδξθεί, 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ, πξσ 

έυξσμε δικαίχμα μα εκδίδξσμε. 

 

Τπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ καλήσ λειτουργίασ 

Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 

ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 

(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 

Οοξπ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ 

Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
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Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Ζμεοξμημία λήνηπ / ή υοϊμξπ ιρυϋξπ……………………… 

 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ 

……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) .................., ΑΤΛ: 

................(διεϋθσμρη) .......................……………, ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: 

......................, 

(διεϋθσμρη) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., ………………………………….. 

γ) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... 

(διεϋθσμρη) ......................., …………………………………..7 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, 

εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ 

για ςημ καλή λειςξσογία ςχμ παοαδξθέμςχμ ειδόμ ςηπ Ξμάδαπ Α ςηπ ρϋμβαρηπ «Βελςίχρη 

σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ, η 

ξπξία σπεγοάτη » μεςανϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ και ςηπ 

…………….ρςξ πλαίριξ ςηπ Διακήοσνηπ 2/20 ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ . 

ξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ καλϋπςει ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςη ρϋμβαρη πξρξρςϊ 1,5% επί ςηπ 

ρσμβαςικήπ ανίαπ (άμεσ Τ.Ο.Α.) ςχμ ρσρςημάςχμ ςηπ Ξμάδαπ Α. 

 

Δπίρηπ, ςξ ίδιξ πξρϊ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ και θα ραπ καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά, υχοίπ 

καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη, υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ 

ραπ μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ απϊ ςημ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ 

ϊςι μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζα μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη 

εγγσξδξρίαπ μαπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε 

ιρυϋξμ πάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι, ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ εκδξθεί, 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ, πξσ 

έυξσμε δικαίχμα μα εκδίδξσμε. 

                                                           
7
Υυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘI – Ρυέδιξ ρϋμβαρηπ 

  

                                          

 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

 

      Ηερραλξμίκη, ημεοξμημία 

      Αο. ποχς. .......... 

 

Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 20…., ημέοα 

..................., μεςανϋ 

 

Ατεμϊπ 

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενήπ «Α.Δ.Λ.-Η.»), χπ «Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ» πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655, Ηερραλξμίκη, με Α.Τ.Λ. 

997612629, Δ.Ξ.Σ. Ε’ Ηερραλξμίκηπ και ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη 

απϊ ςξ …………………………………………………, κ. ……………………………..  

 

και ατεςέοξσ 

ςηπ εςαιοείαπ ……….με ςημ επχμσμία «……….» πξσ εδοεϋει ρςημ …..(πεοιξυή),(ξδϊπ, αοιθμϊπ), 

.Ι….., με Α.Τ.Λ……& Δ.Ξ.Σ….., ςηλ….., ταν …., πξσ ρσμβάλλεςαι και εκποξρχπείςαι μξμίμχπ 

για ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ Ρϋμβαρηπ απϊ ςξμ……….(ξμξμαςεπόμσμξ εκποξρόπξσ)  

….(ιδιϊςηςα),με A.T……..πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμάδξυξπ» 

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 

ημ αο. ποχς. ……………/20… απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία 

καςακσοόθηκε ρςξμ Αμάδξυξ ............ η «Οοξμήθεια» 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  

 

ΑΠΗΠΞ 1  

ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ-ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
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Ρϋμτχμα α) με ςημ παοαπάμχ απϊταρη Ρσμςξμιρςή, με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ Αμάδξυξ, 

η ποξμήθεια ςχμ ειδόμ ςηπ Ξμάδαπ/χμ (Α-Δ)ςηπ Διακήοσνηπ 1/19, ρε ρσμέυεια ςξσ ρυεςικξϋ 

αμξικςξϋ, διεθμξϋπ ηλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 

«Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ» ςξσ έογξσ με ςξμ ςίςλξ «We 

Cross Borders»(κχδικϊπ MIS 5032932) και (αμαλϊγχπ ςηπ Ξμάδαπ) ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 

παοαδξςέχμ 4.1.1 και 4.1.3 αλλά και ρϋμτχμα β)με ςημ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ, ϊπχπ ασςή 

καςαςέθηκε ρςξμ αμχςέοχ διαγχμιρμϊ, ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει με ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ςημ 

ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ ειδόμ ρϋμτχμα με ςα 

απαιςξϋμεμα ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ, ϊπχπ ειδικϊςεοα αμαλϋεςαι παοακάςχ. Αμαπϊρπαρςα 

μέοη ςηπ παοξϋραπ απξςελξϋμ: Α) Ζ σπξβληθείρα ευμική και Ξικξμξμική Οοξρτξοά ςξσ 

Αμαδϊυξσ, καθόπ και β) (για ςημ ξμάδα Α) η έκθερη για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.1. 

Ρσγκεκοιμέμα, ξ Αμάδξυξπ ςηπ Ξμάδαπ Α εμςϊπ 20ημέοξσ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ θα 

σπξβάλλει αματξοά για ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ ρσρςημάςχμ καθόπ και ςξμ ςοϊπξ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςξ Οαοαδξςέξ 4.1.1  

Ζ παοξϋρα έυει διάοκεια ςέρρεοιπ (4) μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ 

 

 α είδη πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ παοακάςχ Οίμακα 1. 

 

Οίμακαπ 1: Οεοιγοατή σπϊ ποξμήθεια ειδόμ 

 

ΔΘΔΞΡ ΟΞΡΞΖΑ ΘΛΖ 

ΛΞΜΑΔΑΡ 

    ΡΣΜΞΚΞ 

ΥΩΠΘΡ 

ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΛΔ ΤΟΑ 

         

 

Λεςά ςημ εγκαςάρςαρη ςχμ σπξδξμόμ και ςημ ποαγμαςξπξίηρη ελέγυχμ, και καςά πεοίπςχρη 

(αμαλϊγχπ ςηπ Ξμάδαπ ειδόμ) δξκιμόμ ή δξκιμαρςικήπ λειςξσογίαπ και ποιμ ςημ παοξυή 

σπξρςήοινηπ για ςημ έμαονη λειςξσογίαπ (roll-out) ςχμ ρσρςημάςχμ (ϊρξμ ατξοά ςα είδη ςηπ 

Ξμάδαπ Α) θα παοέυεςαι εκπαίδεσρη ρςξ ποξρχπικϊ πξσ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ ελχμειακή 

Αουή. Δμδεικςικϊ ποϊγοαμμα εκπαίδεσρηπ θα έυει καςαςεθεί ρςξ υοξμξδιάγοαμμα εογαριόμ ςξ 

ξπξίξ θα σπξβληθεί μαζί με ςξ παοαδξςέξ 4.1.1 μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ. 

 

 Για ςιπ ξμάδεπ Β-Δ θα σπάουει επίδεινη λειςξσογίαπ ςχμ ρσρςημάςχμ εμό καςά ςημ έμαονη 

λειςξσογίαπ και ρε πεοίπςχρη πξσ θα απαιςηθεί θα παοέυεςαι σπξρςήοινη. 

 

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ και ςημ παοάδξρη ςχμ ρσρςημάςχμ ρε πλήοη 

λειςξσογία και ποξκειμέμξσ μα ποαγμαςξπξιηθεί η ξοιρςική παοαλαβή ξ Αμάδξυξπ/ξι θα 

καςαθέρει/ξσμ αματξοά ή και ςευμικά ρυέδια (as built) ρυεςικά με ςξμ ςοϊπξ εγκαςάρςαρηπ ςχμ 

σπξδξμόμ και ςχμ ρσρςημάςχμ και ςιπ ςσυϊμ πιρςξπξιήρειπ ςξσ εγκαςαρςαθέμςξπ ενξπλιρμξϋ, 

για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.3 και θα καςαθέρει/ξσμ και  ςα ρςξιυεία ςεκμηοίχρηπ 

ϊπχπ ασςά ποξβλέπξμςαι ρςημ παο.2 εδάτιξ Δ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ I ςηπ Διακήοσνηπ 2/20. 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



 

Διαγωνιςμόσ (Διακ. 2/20) ςύμβαςησ προμηθειών για τα παραδοτέα 4.1.1, 4.1.2 «2:«Βελτίωςη υποδομών του 
Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίσ»  και 4.1.3 τησ πράξησ “We Cross Borders”,Interreg IPA-CBC 

 Υελίδα 150 από 218 

 

 

 

ΑΠΗΠΞ 2  

ΔΙΥΩΠΖΡΖ – ΛΔΑΒΘΒΑΡΖ - ΣΟΞΙΑΑΡΑΡΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

 

Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ 

σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ 

Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ 

απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει 

ποξηγξσμέμχπ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά 

ρε ςοίςξσπ μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ, 

αμ ασςϊ δεμ ποξβλέπεςαι ρςη διακήοσνη, υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η ξπξία δίδεςαι, καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ, ρε ϊλχπ εναιοεςικέπ 

πεοιπςόρειπ. Ρε σπεογξλαβίεπ καςά ςα αμχςέοχ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα 

ποξρκξμίζει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ςα ρυεςικά ρσμτχμηςικά, βεβαιόρειπ και πιρςξπξιηςικά ρε 

ποόςη αίςηρη ασςήπ. Ρε καμία δε αμάλξγη πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ 

ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ εογαριόμ ρε ςοίςξσπ ή εκυόοηρηπ ή 

σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή ρσμδέεςαι ρσμβαςικά με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. 

 

ΑΠΗΠΞ 3  

ΑΡΤΑΚΘΡΖ 

 

Ξ Αμάδξυξπ τέοει ςξμ κίμδσμξ για κάθε ζημία ή απόλεια ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ μέυοι ςημ 

παοάδξρή ςξσπ ρςξμ ςϊπξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ εγκαςάρςαρηπ και 

μέυοι ςξ πέοαπ ασςήπ, σπξυοεξϋμεμξπ ρε πεοίπςχρη ζημιάπ, τθξοάπ ή απόλειαπ ρε πλήοη 

απξκαςάρςαρη ή, ακϊμη και αμςικαςάρςαρή ςξσπ. Λεςά ςημ εγκαςάρςαρη ξ κίμδσμξπ 

μεςαβιβάζεςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει κάθε ποϊρτξοξ μέςοξ αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ για ςημ 

απξςοξπή ζημιόμ ή τθξοόμ και είμαι μϊμξπ σπεϋθσμξπ για κάθε ζημία ή βλάβη ποξρόπχμ, 

ποαγμάςχμ ή εγκαςαρςάρεχμ ςξσ υόοξσ εγκαςάρςαρηπ πξσ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα 

Αουή, ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ή ςοίςχμ και για ςημ απξκαςάρςαρη κάθε ςέςξιαπ βλάβηπ ή ζημίαπ 

πξσ είμαι, δσμαςϊμ μα ποξκληθεί καςά ή επ’ εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ ή ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ετ' ϊρξμ ξτείλεςαι ρε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ ή ρε 

ελάςςχμα ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει και διαςηοεί αρταλιρμέμξ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ ρςξσπ 

αομϊδιξσπ αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και 

μεοιμμά ϊπχπ ξι σπεογξλάβξι ςξσ ποάνξσμ ςξ ίδιξ. 

 

ΑΠΗΠΞ 4  
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ΟΞΘΞΖΑ ΔΘΔΩΜ 

 

Ξ Αμάδξυξπ εσθϋμεςαι για ςημ πληοϊςηςα και ςημ πξιϊςηςα ςχμ παοευξμέμχμ ειδόμ και ςηπ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ.α είδη θα είμαι καιμξϋογια και ρε άοιρςη καςάρςαρη. 

Ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ πξιϊςηςα ςηπ 

εογαρίαπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ και ςχμ καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ μες’ ασςξϋ ρσμδεξμέμχμ ή σπ’ 

ασςξϋ ποξρςηθέμςχμ ποξρόπχμ για ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

α σπϊ ποξμήθεια είδη πξσ ποξβλέπεςαι μα παοαδξθξϋμ ρςα πλαίρια ςηπ Ρϋμβαρηπ καθόπ και ξ 

ςοϊπξπ παοάδξρηπ ή εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ, θα ποέπει μα ρσμτχμξϋμ, απϊ κάθε άπξφη, με 

ςημ σπξβληθείρα ποξρτξοά (ευμική και Ξικξμξμική Οοξρτξοά) ςξσ Αμαδϊυξσ καθόπ και με ςημ 

αματξοά-ςευμική έκθερή ςξσ (ϊπχπ αμαλϊγχπ ςηπ Ξμάδαπ ςχμ ειδόμ  απαιςείςαι ρϋμτχμα και 

με ςημ Διακήοσνη 2/20) για ςιπ σπξδξμέπ, ςημ ξπξία θα σπξβάλλει σπξυοεχςικά μεςά ςημ 

σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.1. 

 

ΑΠΗΠΞ 5 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΣΗΣΜΖ 

 

Ξ Αμάδξυξπ/ξι Αμάδξυξι εγγσόμςαι ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ϊςι η Οοξμήθεια θα εκςελερςεί 

ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊςι ςα σπϊ ποξμήθεια είδη θα είμαι 

καςά ςημ παοάδξρή ςξσπ καιμξϋοια, θα πληοξϋμ ϊλεπ ςιπ ιδιϊςηςεπ και υαοακςηοιρςικά πξσ 

ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη και θα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ ποξδιαγοατέπ, λειςξσογίεπ 

και ιδιϊςηςεπ ςηπ σπξβληθείραπ ποξρτξοάπ ςξσπ και (για ςημ Ξμάδα Α) ρςημ αματξοά-έκθερη 

ςξσ άοθοξσ 1 για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.1. 

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ καςαθέςει με ςημ 

σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ 

……………οάπεζαπ ή ..…………, πξρξϋ ………….Δσοό (…………€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ  5% 

ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ ρυεςικόμ με ςημ παοάδξρη και εγκαςάρςαρη ςχμ ρσρςημάςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ 

καθόπ και ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςηπ ποξμήθειαπ .  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή ξσδεμία εσθϋμη τέοει ρε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ επιρςοξτήπ ςηπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ, λϊγχ καθσρςέοηρηπ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ή ςηπ μη έγκαιοηπ αμαζήςηρηπ ασςήπ 

απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 

 (Θρυϋει για ςημ Ξμάδα Α) Ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι ςημ καλή και ποξρήκξσρα λειςξσογία ςχμ ειδόμ 

καςά ςημ πεοίξδξ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ, ποξπ ςξϋςξ, μεςά ςημ ξοιρςική πξιξςική και 

πξρξςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ και με ςημ παοάδξρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

θα καςαθέρει εγγσηςική επιρςξλή καλήπ λειςξσογίαπ  διάοκειαπ ςξσλάυιρςξμ είκξρι ένι (26) 

μημόμ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ Διακήοσνη 2/20,πξρξϋ πξσ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ έμα 

κϊμμα πέμςε ςξιπ εκαςϊ (1,5%) ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ (ςηπ Ξμάδαπ Α υχοίπ Τ.Ο.Α. 
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Ιαςά ςημ πεοίξδξ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ πξσ ξοίζεςαι χπ διεςήπ και σπξλξγίζεςαι απϊ 

ςημ έκδξρη ςξσ ποχςξκϊλλξσ ξοιρςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ρϋμτχμα και 

με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ μέοξπ 6.4 ςηπ Διακήοσνηπ 1/19, θα εναρταλιρθεί πλήοηπ ςευμική 

σπξρςήοινη (με αμςίρςξιυη εγγϋηρη απξκαςάρςαρηπ ποξβλημάςχμ εμςϊπ 48 χοόμ). 

Σν πιαίζην Τπεξεζηώλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάηω:  

1. Οοξληπςική ρσμςήοηρη (εογαρίεπ και αμςαλλακςικά) ςξσ ενξπλιρμξϋ. Ζ ρσυμϊςηςα ςχμ 

ποξληπςικόμ ελέγυχμ έυει καθξοιρθεί ρςημ ςευμική ποξρτξοά και θα είμαι ρϋμτχμη με 

ςιπ ξδηγίεπ και ποξδιαγοατέπ (ετϊρξμ σπάουξσμ) ςχμ καςαρκεσαρςικόμ ξίκχμ  

2. Απξκαςάρςαρη ςχμ βλαβόμ και αμχμαλιόμ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςξσ 

λξγιρμικξϋ ρσρςημάςχμ (system software)  

3. Διϊοθχρη ρταλμάςχμ ςξσ λξγιρμικξϋ εταομξγόμ ςξσ Ρσρςήμαςξπ (bug fixing)  

4. Δμημέοχρη για ςιπ μέεπ εκδϊρειπ  ςξσ Κξγιρμικξϋ ρσρςήμαςξπ και ςξσ Κξγιρμικξϋ 

εταομξγόμ πξσ έυει αμαπςσυθεί  

5. Δμημέοχρη για ςημ απαιςξϋμεμη αμαβάθμιρη ςξσ ενξπλιρμξϋ ποξκειμέμξσ μα 

σπξρςηοιυθξϋμ ξι παοαπάμχ μέεπ εκδϊρειπ  

6. Οοξμήθεια, εγκαςάρςαρη και ξλξκλήοχρη ςχμ μέχμ εκδϊρεχμ ςξσ λξγιρμικξϋ 

ρσρςήμαςξπ (system software) πξσ έυει ποξμηθεϋρει ξ Αμάδξυξπ   

7. Βελςιόρειπ, παοάδξρη, σπξρςήοινη εγκαςάρςαρηπ και ξλξκλήοχρη ςχμ μέχμ εκδϊρεχμ 

ςξσ Κξγιρμικξϋ Δταομξγόμ (releases &new versions)  

8. Οαοάδξρη  εμημεοχμέμξσ ςεκμηοιχςικξϋ  σλικξϋ  (έμςσπχμ  και  ηλεκςοξμικόμ  

αμςιςϋπχμ)  με ςιπ ςσυϊμ μεςαβξλέπ ή ςοξπξπξιήρειπ ςξσ Ρσρςήμαςξπ  

9. Δμςξπιρμϊ, καςαγοατή αιςιόμ βλαβόμ/ δσρλειςξσογιόμ και απξκαςάρςαρη ςξσπ ξ 

αμάδξυξπ εσθϋμεςαι για ςημ καλή λειςξσογία ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ποξμήθειαπ ςηπ ξμάδαπ 

 

Ιαςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, η αμαθέςξσρα αουή δεμ θα εσθϋμεςαι για 

ξπξιαδήπξςε βλάβη ςξσ σπϊ ποξμήθεια ρσρςήμαςξπ ποξεουϊμεμη απϊ ςη ρσμήθη και ξοθή υοήρη 

ςξσ και δεμ θα επιβαοϋμεςαι με καμέμα πξρϊ για εογαςικά, αμςαλλακςικά, σλικά και λξιπά ένξδα 

απξκαςάρςαρηπ ςηπ βλάβηπ (ϊπχπ π.υ. ξδξιπξοικά ή ένξδα απξρςξλήπ). Ξ Αμάδξυξπ ϋρςεοα απϊ 

ρυεςική ειδξπξίηρη, είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αμςικαςαρςήρει ξλϊκληοξ ςξ είδξπ ή ενάοςημα πξσ 

έυει σπξρςεί τθξοά ή βλάβη και η ξπξία δεμ ξτείλεςαι ρε κακή υοήρη ή ρσμςήοηρή ςξσ. 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή πληοξτξοεί ςξμ Αμάδξυξ χπ ποξπ ςξ είδξπ και ςημ έκςαρη κάθε 

ελαςςόμαςξπ μϊλιπ ασςϊ γίμει εμταμέπ. Αμ ξ Αμάδξυξπ δεμ απξκαςαρςήρει ςξ ελάςςχμα υχοίπ 

καθσρςέοηρη και εμςϊπ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ, η Αμαθέςξσρα Αουή μπξοεί μα τοξμςίρει για 

ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ ελαςςόμαςξπ απϊ ςοίςξμ, με κίμδσμξ και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ. Αμ 

ελαςςόμαςα καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ ασςήπ ρσμεπάγξμςαι ςημ αυοηρςία μέοξσπ ή ςξσ 

ρσμϊλξσ κάπξιξσ είδξσπ, ξ Αμάδξυξπ ποξβαίμει ρε αμςικαςαρςάρειπ ρε ςέςξιξ βαθμϊ όρςε μα 

σπάουει λειςξσογικϊςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ, υχοίπ επιβάοσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι και ςη διαθεριμϊςηςα αμςαλλακςικόμ για ςα ρσρςήμαςα πξσ θα 

ςξπξθεςηθξϋμ, για πεοίξδξ ξκςό εςόμ απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσπ. 
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Για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ η 

επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ, ποξβαίμει ρςξμ απαιςξϋμεμξ έλεγυξ ςηπ 

ρσμμϊοτχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ ρϋμβαρη για ςημ εγγσημέμη λειςξσογία 

καθ’ ϊλξμ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ ςηοόμςαπ ρυεςικά ποακςικά. 

Λέρα ρε έμα (1) μήμα απϊ ςημ λήνη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ η 

επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ρσμςάρρει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςηπ 

εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, ρςξ ξπξίξ απξταίμεςαι για ςημ ρσμμϊοτχρη ςξσ αμαδϊυξσ ρςιπ 

απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη μη ρσμμϊοτχρηπ, ξλικήπ ή μεοικήπ, ςξσ αμαδϊυξσ, ςξ 

ρσλλξγικϊ ϊογαμξ μπξοεί μα ποξςείμει ςημ ξλική ή μεοική καςάπςχρη ςηπ εγγσήρεχπ καλήπ 

λειςξσογίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παοάγοατξ 4.1 ςηπ Διακήοσνηπ 1/19. ξ ποχςϊκξλλξ 

εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ. 

Δάμ, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςξ πιρςχςικϊ ή υοημαςξδξςικϊ ίδοσμα ή άλλξ 

μξμικϊ ποϊρχπξ πξσ ενέδχρε ςημ εγγσηςική επιρςξλή πεοιέλθει ρε αδσμαμία μα αμςαπξκοιθεί 

ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα παοάρυει μέα εγγϋηρη με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ, εμςϊπ 

δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη ρυεςική ϊυληρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δάμ ξ 

Αμάδξυξπ δεμ παοάρυει μέα εγγϋηρη, η Αμαθέςξσρα Αουή δικαιξϋςαι μα καςαγγείλει ςη Ρϋμβαρη. 

 

ΑΠΗΠΞ 6 

ΔΙΔΚΔΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ:  

• Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςχμ ειδόμ και ςξσ ενξπλιρμξϋ ρε πλήοη λειςξσογία 

μεςά ςημ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ (αμαλϊγχπ ςηπ Ξμάδαπ ςχμ ειδόμ) ελεγυόμ, 

δξκιμόμ,εκπαίδεσρηπ και ςσυϊμ σπξρςήοινηπ 

• Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική 

και πξιξςική παοαλαβή ςχμ ρσρςημάςχμ.  

• Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ ςσυϊμ 

κσοόρειπ ή εκπςόρειπ.  

• Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δσξ 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη και απξδερμεϋθηκαμ ξι εγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ. 

Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ επιβλέπει ςημ ποϊξδξ και ςξμ ςοϊπξ 

ςηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ εγκαςάρςαρηπ, βάρει ςηπ καςαςεθείραπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, ςηπ 

ρϋμβαρηπ αλλά και (για ςημ Ξμάδα Α): ςηπ αματξοάπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.1. και ςξσ ρυεςικξϋ 

υοξμξδιαγοάμμαςξπ πξσ έυει καςαςεθεί ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ. Δπίρηπ, ελέγυει και ςημ 

ςήοηρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ασςξϋ και δϋμαςαι μα σπξβάλλει γοαπςέπ 

παοαςηοήρειπ για ςιπ ϊπξιεπ απξκλίρειπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 7 

ΘΛΖΛΑ-ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 
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ξ ρσμξλικϊ Ρσμβαςικϊ ίμημα για ςημ ποξμήθεια ςχμ ειδόμ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι 

ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ: ……….. € μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α., ϊπχπ 

αμαγοάτεςαι ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Ρςημ αμχςέοχ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι, ρϋμτχμα με ςη Διακήοσνη, τϊοξι, κοαςήρειπ σπέο ςοίςχμ 

και κάθε είδξσπ δαπάμη πξσ απαιςείςαι για ςημ εκςέλερη ςηπ χπ άμχ Οοξμήθειαπ και ςημ 

παοάδξρη και εγκαςάρςαρη και ςημ διάθερη ρε πλήοη λειςξσογία ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ σπϊ 

ποξμήθεια ειδόμ ελεϋθεοχμ ρςξ υόοξ πξσ θα ασςή θα σπξδείνει και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι 

ρςημ παοξϋρα. 

Ζ υοημαςξδϊςηρη ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη μέρχ ςξσ ποξγοάμμαςξπ IPA-CBC 

(CCI 2014 TC 16 I5CB 009) και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ μέρχ ςξσ ΟΔΔ (εμάοιθμξπ έογξσ 

2018ΔΟ40860027) 

Ξ Αμάδξυξπ ρσμξμξλξγεί και απξδέυεςαι ϊςι ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα (με ςημ επιτϋλανη 

ςηπ πεοίπςχρηπ άρκηρηπ ςξσ δικαιόμαςξπ ποξαίοερηπ)  θα παοαμείμει ρςαθεοϊ και αμεςάβληςξ 

ρε ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και απξκλείεςαι απϊλσςα κάθε αμαποξραομξγή, 

αμαθεόοηρη και γεμικά μεςαβξλή ασςξϋ, για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αιςία, ακϊμη και για λϊγξσπ 

πξσ δεμ μπξοξϋμ μα ποξβλετθξϋμ. 

Λε ςημ καςαβξλή ςξσ αμχςέοξσ πξρξϋ ρςξμ Αμάδξυξ, ρϋμτχμα και με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

παοακάςχ άοθοξ 8, επέουεςαι πλήοηπ και ξλξρυεοήπ ενϊτληρή ςξσ και εναμςλείςαι κάθε ρυεςική 

σπξυοέχρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, έμαμςι ςηπ ξπξίαπ δεμ αμςιςάρρξμςαι ςσυϊμ διατξοεςικέπ 

ρσμτχμίεπ εκ μέοξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ, είςε ποξγεμέρςεοεπ είςε μεςαγεμέρςεοεπ ςηπ παοξϋραπ 

ρϋμβαρηπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 8 

ΠΞΟΞΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ – ΙΠΑΖΡΔΘΡ 

 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ θα γίμει βάρει ςχμ μϊμιμχμ παοαρςαςικόμ ςα 

ξπξία ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή καςά ςημ κείμεμη 

μξμξθερία. Ρσγκεκοιμέμα, η πληοχμή για ςημ Ξμάδα … θα γίμει χπ ενήπ: 

α) ξ 100% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ μεςά ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ για ϊλεπ ςιπ ξμάδεπ 

β) Ή καςϊπιμ ρυεςικήπ δήλχρηπ πξσ θα πεοιλητθεί ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ ςηπ 

Ξμάδαπ Α με ςη υξοήγηρη έμςξκηπ ποξκαςαβξλήπ πξρξρςξϋ έχπ 30% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ 

Τ.Ο.Α., με ςημ καςάθερη εγγϋηρηπ η ξπξία θα καλϋπςει ςη διατξοά μεςανϋ ςξσ πξρξϋ ςηπ 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ και ςξσ πξρξϋ ςηπ καςαβαλλϊμεμηπ ποξκαςαβξλήπ, ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72§1 πεο. δ ςξσ μ. 4412/2016 και ρςημ ρυεςική διακήοσνη 2/20, και ςημ 

καςαβξλή ςξσ σπξλξίπξσ μεςά ςημ ξοιρςική πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ. 

Ζ παοαπάμχ ποξκαςαβξλή θα είμαι έμςξκη. Ιαςά ςημ ενϊτληρη θα παοακοαςείςαι ςϊκξπ επί ςηπ 

ειρποαυθείραπ ποξκαςαβξλήπ, για υοξμικϊ διάρςημα σπξλξγιζϊμεμξ απϊ ςημ ημεοξμημία λήφεχπ 

μέυοι ςημ ημεοξμημία ξοιρςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ. Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ ςϊκξσ θα 

λαμβάμεςαι σπϊφη ςξ ϋφξπ ςξσ επιςξκίξσ ςχμ εμςϊκχμ γοαμμαςίχμ ςξσ Δημξρίξσ δχδεκάμημηπ 
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διάοκειαπ πξσ θα ιρυϋει καςά ςημ ημεοξμημία λήφηπ ςηπ ποξκαςαβξλήπ ποξρασνημέμξ καςά 0,25 

πξρξρςιαίεπ μξμάδεπ ςξ ξπξίξ θα παοαμέμει ρςαθεοϊ μέυοι ςημ ενάμςληρη ςξσ πξρξϋ ςηπ 

υξοηγηθείραπ ποξκαςαβξλήπ. 

α δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ πληοχμή είμαι ςα ενήπ: 

α) Οοχςϊκξλλξ ή ποακςικϊ ξοιρςικήπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ ειδόμ πξσ 

παοελήτθηραμ 

β) ιμξλϊγιξ/α ςξσ Αμαδϊυξσ 

γ) Οιρςξπξιηςικά Τξοξλξγικήπ και Αρταλιρςικήπ Δμημεοϊςηςαπ ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ 

διαςάνειπ. 

δ) Ιαςά πεοίπςχρη, ρϋμτχμα με ςξ ρημείξ Δ ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.3.2 και ςημ παο. 5.1  ςηπ 

διακήοσνηπ 2/20 θα καςαςεθξϋμ ςα ενήπ: 

 

i. Οι καςαρκεσαρςέπ- ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ξι ξπξίξι έυξσμ έδοα ρςημ 

Ελλάδα θα σπξβάλλξσμ:  Έγγοατξ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ϊςι η έδοα ςηπ επιυείοηρηπ 

βοίρκεςαι ρςημ Δλλάδα καθόπ και σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι ςα είδη καςαρκεσάζξμςαι ρςημ 

έδοα ςξσπ.  

 

ii. Οι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι αγξοαρςέπ ειδώμ πξσ παοάγξμςαι ρςημ Δλλάδα: ξμξίχπ, 

θα αμαζηςήρξσμ απϊ ςξσπ πχληςέπ ςξσπ έγγοατξ ςξσ Δπιμεληςηοίξσ πεοί ςηπ έδοαπ ςηπ 

καςαρκεσάρςοιαπ επιυείοηρηπ και σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ ςηπ ςελεσςαίαπ ϊςι 

ςα είδη καςαρκεσάζξμςαι ρςημ έδοα ςξσ. α έγγοατα θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα ρυεςικά 

αμςίγοατα παοαρςαςικόμ έκδξρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή ή ςξσ πχληςή. Ρςα παοαρςαςικά, 

θα αματέοξμςαι ςα είδη πξσ ποξρτέοξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ και ςα ξπξία θα 

ποέπει μα πληοξϋμ ςξμ καμϊμα καςαγχγήπ. 

 
iii. Οι ποξρτέοξμςεπ είδη πξσ έυξσμ ειραυθεί από ςιπ υώοεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

παοάγοατξ 2.2.1 ςηπ παοξύραπ θα σπξβάλλξσμ «Οιρςξπξιηςικϊ καςαγχγήπ» 

(certificate of origin) για ςα αγαθά πξσ αγξοάρςηκαμ. Ξ αγξοαρςήπ και ποξρτέοχμ 

ποέπει μα ζηςήρει ασςϊ ςξ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ πχληςή ςξσ.  

 

ε)Ιάθε άλλξ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ 

ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 

4412/2016,ϊπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει. 

Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με 

ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ ρςξμ 

ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ 

ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ: 
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α) Ιοάςηρη 0,07%, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ, ποξ τϊοχμ και 

κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ, Σπέο ςηπ Δμιαίαπ 

Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε βάρει ςξσ 

άοθοξσ 44 ςξσ Μ. 4605/19 και ιρυϋει) 

β) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,06% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και 

κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ, σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ 

Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ), ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 350 παο. 3 Μ. 4412/2016 και ςημ 

Ι.Σ.Α. 1192/2017 ΤΔΙ 969 Β΄/22-03-2017. 

γ)Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ 

αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε 

πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Οοξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ 

παοαγοάτξσ. 

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ρςημ 

επ’ ασςξϋ εκάρςξςε ιρυϋξσρα αμαλξγική ειρτξοά σπέο ΞΓΑ. 

Ρϋμτχμα με ςημ παο.2 ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013), ρςξ καθαοϊ 

πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ αγαθόμ ή σπηοεριόμ  εταομϊζεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ επί ςξσ 

καθαοξϋ πξρξϋ  ςηπ πληοχμήπ (4% για ςημ πόληρη αγαθόμ). 

Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα παοέυει ςα είδη ρςξμ ςϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί, με ςξμ ςοϊπξ και ςξ 

υοϊμξ πξσ έυει πεοιγοάφει ρςημ ποξρτξοά ςξσ και ρϋμτχμα με ςημ ςιμή πξσ έυει ποξρδιξοιρςεί 

ρ’ ασςήμ. Άλλχπ, ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ δεμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ρϋμτχμα 

με ςημ σπξβληθείρα ποξρτξοά ςξσ, η Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα παοακοαςήρει 

μέοξπ ςηπ αμξιβήπ ςξσ ή και μα μημ ποξβεί ρςημ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ, λϊγχ αθέςηρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ. 

Ζ απξπληοχμή ςξσ ςιμήμαςξπ εναοςάςαι απϊ ςημ εκπλήοχρη εκ μέοξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ ϊλχμ ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ϊλχμ ςχμ ρσρςημάςχμ ςηπ 

Διακήοσνηπ 2/20 και απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ ποξμήθειαπ ςηπ παοξϋραπ εκ 

μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 9 

ΞΟΞΡ & ΥΠΞΜΞΡ ΟΑΠΑΔΞΡΖΡ – ΟΑΠΑΚΑΒΖ  

 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδόρει /εγκαςαρςήρει/  ςα είδη ςηπ Ξμάδαπ…. ρε πλήοη 

Κειςξσογία εμςϊπ ςξ πξλϋ ςερράοχμ (4) μημόμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ αλλά και (ιρυϋει 

για ςημ Ξμάδα Α) ρϋμτχμα με ςξ εμδεικςικϊ υοξμξδιάγοαμμα πξσ σπέβαλλε ρςημ ςευμική 

ποξρτξοά ςξσ αλλά και ασςϊ πξσ θα ρσμσπξβληθεί μαζί με ςημ έκθερη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.1 

μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ, ρϋμτχμα με ςη ρυεςική ςξσ σπξυοέχρη πξσ πεοιγοάτεςαι 

ρςξ Οαοάοςημα I ςηπ διακήοσνηπ.  
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Ζ παοαλαβή θα γίμει αμαλϊγχπ ςηπ Ξμάδαπ με βάρη ςα αματεοϊμεμα ρςημ ρϋμβαρη και ρςξ 

Οαοάοςημα I ςηπ διακήοσνηπ 2/20 

Ζ παοαλαβή θα ποαγμαςξπξιείςαι εμςϊπ 20 ημεοόμ απϊ ςημ παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ 

σπϊ ποξμήθεια ειδόμ και απϊ ςημ (αμαλϊγχπ ςηπ Ξμάδαπ) εκςέλερη ϊλχμ ςχμ σπϊλξιπχμ 

ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

ΑΠΗΠΞ 10 

-ΙΖΠΣΝΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ ΔΙΟΩΞΣ-ΙΣΠΩΡΔΘΡ 

 

Ξ Αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ 

απξοοέει απϊ ασςήμ με απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ 

Δπιςοξπήπ πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθο. 221 ςξσ Μ. 4412/2016: 

• Αμ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςη ρϋμβαρη μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ έυει ξοιρςεί. 

• Δτϊρξμ δε τϊοςχρε, παοέδχρε ή αμςικαςέρςηρε ςα ρσμβαςικά σλικά ή δεμ επιρκεϋαρε ή 

ρσμςήοηρε ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα 

με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/2016. 

Ρςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη, αμάθερη ή ρϋμβαρη, 

επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ αομξδίξσ για ςη διξίκηρη ςξσ τξοέα ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ για 

παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά ή διαζεσκςικά, ξι κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 203, παο. 4 ςξσ Μ. 

4412/2016. 

α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ 

Αμαδϊυξσ θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ τξοέα,θα βεβαιξϋμςαι χπ 

Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. Ρε 

πεοίπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

Ξ Αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ ϊςαμ:  

• Ζ ρϋμβαρη δεμ σπξγοάτηκε η ́ ςα είδη δεμ παοαδϊθηκαμ ή αμςικαςαρςάθηκαμ με εσθϋμη 

ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

• Ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

Ωπ πεοιπςόρειπ αμχςέοαπ βίαπ αματέοξμςαι εμδεικςικά ξι παοακάςχ: 

(1) Γεμική απεογία, πξσ ρσμεπάγεςαι ςη διακξπή ςχμ εογαριόμ ςξσ καςαρςήμαςξπ ή ςξσ 

εογξρςαρίξσ ςξσ καςαρκεσαρςή. 

(2) Γεμική ή μεοική πσοκαγιά ρςξ καςάρςημα ή ρςξ εογξρςάριξ ςξσ καςαρκεσαρςή. 

(3) Ολημμϋοα. 

(4) Ρειρμϊπ. 

(5) Οϊλεμξπ. 
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(6) Δμπξοικϊπ απξκλειρμϊπ μεςατξοόμ (Διεθμξϋπ Δικςϋξσ). 

(7) Δμπξοικϊπ απξκλειρμϊπ ειραγχγήπ (EMBARGO). 

Ξ Αμάδξυξπ, επικαλξϋμεμξπ σπαγχγή ςηπ αδσμαμίαπ εκπλήοχρηπ σπξυοεόρεόμ ςξσ ρε γεγξμϊπ 

πξσ εμπίπςει ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ, ξτείλει μα γμχρςξπξιήρει και επικαλερθεί ποξπ ςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή ςξσπ ρυεςικξϋπ λϊγξσπ και πεοιρςαςικά εγγοάτχπ, εμςϊπ απξρβερςικήπ 

ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςϊςε πξσ ρσμέβηραμ, ποξρκξμίζξμςαπ ςα απαοαίςηςα 

απξδεικςικά ρςξιυεία, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 204 ςξσ Μ.4412/16. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ, μέρα ρςημ αμχςέοχ ποξθερμία, δεμ αματέοει ςα πεοιρςαςικά και 

δεμ ποξρκξμίρει ςα απαιςξϋμεμα απξδεικςικά ρςξιυεία, ρςεοείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ μα επικαλερςεί 

ςημ ϋπαονη αμχςέοαπ βίαπ. 

Αμ ςα είδη διαςίθεμςαι ( καςϊπιμ ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ με ςη διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ 

Μ.4412/16),μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ η 

ξπξία υξοηγήθηκε ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 209 ςξσ Μ.4412/16, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ θεχοείςαι χπ 

εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ ποξμήθειαπ ϊπχπ ασςέπ 

αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 207 ςξσ Μ.4412/2016. 

 

Άοθοξ 11 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ   

 

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ 

εταομξγή ςχμ ϊοχμ ςχμ άοθοχμ (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), (Υοϊμξπ 

παοάδξρηπ σλικόμ), (Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςάρςαρη), καθόπ και κας΄ 

εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ 

εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ 

ςημ ημεοξμημία ςηπ κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη 

άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει 

ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ξογάμξσ ρςιπ 

πεοιπςόρειπ β΄ και δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16, εμςϊπ ποξθερμίαπ 

ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά 

ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ 

καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ 

απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ 

αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα 

ξοιρςικξπξιηθεί.» 

 

 

Άοθοξ 12 

Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 
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Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα 

καςαγγέλλει μια δημϊρια ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ, ετϊρξμ: 

• η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ Μ.4412/2016, 

• ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ 

καςαρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 και, χπ εκ 

ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη διαδικαρία ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

• η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει 

αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Δμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ 

άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ (Ρσμθήκη για ςη λειςξσογία ςηπ Δ.Δ.). 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμα μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ, μα 

καςαγγείλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε 

ποξθερμίαπ με γοαπςή ειδξπξίηρη ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ παοαβεί 

ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμέμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει ςημ 

παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρή ςηπ απϊ 

ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ.. 

 

 

Άοθοξ 13 

Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ- Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα 

για έμα απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ, η 

αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ 

ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ, πεοί αμτξςεοξβαοόμ 

ρσμβάρεχμ.  

Δάμ ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί 

σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία 

πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι 

ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη 

ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 

ΑΙ.  

α απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Αμάδξυξ ςηπ εκ μέοξσπ 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ 

Ρϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει ςημ ανία ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, 

καθόπ και κάθε ξτειλή έμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ καςά ςημ ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα 
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Αουή αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ 

ςξμ Αμάδξυξ μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ 

καςαπίπςξσμ.  

Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη – ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και 

απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςά ςημ εμάρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, 

αματξοικά με ςημ εκςέλερη ςηπ ποξβλεπξμέμηπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ποξμήθειαπ. 

Ρε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι 

μα ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ 

ςξσ εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και βάρει ςηπ ποξρτξοάπ πξσ 

είυε σπξβάλει ξ έκπςχςξπ (οηςή οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). 

 

 

Άοθοξ 14 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δικαρςική επίλσρη διατξοόμ 

 

1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 (ΤΔΙ-147 Α/8-8-2016), 

ςξσ Μ. 3872/2010 (ΤΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ Μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α/28-06-2014), ςξσπ ϊοξσπ 

ςηπ με αοιθ. 2/2019 Διακήοσνηπ και ςξσπ ϊοξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

2. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι 

ρϋμτχμα με ασςϊ. 

3. Ρϋμτχμα με ςξ ςξ άοθοξ 205Α ξπξίξ ποξβλέπεςαι ϊςι: «Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ 

ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ, 

αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, επιλϋεςαι 

με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία 

εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ 

Οεοιτέοεια δϋξ ή πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει 

ξ ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 

ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ, 

διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ 

διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ 

ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ ή παοάλειφηπ». 

4. Πηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ 

και η διαδικαρία εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςέλλξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρσμεπόπ, 

αμτϊςεοα ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ξτείλξσμ μα ρσμευίζξσμ με καλή πίρςη μα εκςελξϋμ ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη Ρϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια 

ςηπ διαδικαρίαπ  ποξρτσγήπ. 
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ΑΠΗΠΞ 15 

ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 

4412/2016 και καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ πεο. β  ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ 

ίδιξσ Μϊμξσ (επιςοξπήπ παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). 

 

ΑΠΗΠΞ 16 

ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

 

1. Ξ/ξι Αμάδξυξι ϊλχμ ςχμ ξμάδχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ θα 

γμχρςξπξιήρξσμ ξμϊμαςα ςχμ σπεσθϋμχμ ςευμικόμ αρτάλειαπ, ξ Αμάδξυξπ ςη ξμάδαπ Α θα 

γμχρςξπξιήρει και ςξ ϊμξμα ςξσ σπεσθϋμξσ έογξσ με ςξμ ξπξίξ θα διενάγεςαι η επικξιμχμία με 

ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ και Οαοακξλξϋθηρηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

2. Ρςξμ καςάλληλξ υοϊμξ ξ Αμάδξυξπ ςηπ Ξμάδαπ Α θα ποξμηθεϋρει και θα εγκαςαρςήρει 

επιγοατή πληοξτϊοηρηπ με ρςξιυεία ςηπ ποάνηπ ϊπχπ θα ςξσ σπξδειυθξϋμ απϊ ςημ αμαθέςξσρα 

αουή ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ 2/20. 

3. Ξ Αμάδξυξπ ςηπ Ξμάδαπ Α θα παοέυει εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ διάοκειαπ δσξ εςόμ 

ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 6.4 Διακήοσνηπ 2/20 

4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ 

και ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ και Οαοακξλξϋθηρηπ ρϋμβαρηπ και μα παοέυει ρςιπ 

Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά με ςημ εκςέλερη ςηπ 

ρϋμβαρηπ.  

5. Δπίρηπ, σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςξ υόοξ σπξδξυήπ ςχμ ειδόμ και ςημ Δπιςοξπή 

Οαοαλαβήπ, για ςημ ημέοα και όοα πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςα είδη επςά εογάριμεπ ημέοεπ 

ποιμ. 

6. Ακϊμα ξ/ Αμάδξυξπ/ξι δερμεϋεςαι ϊςι: 

α) ςηοεί και θα ενακξλξσθήρει μα ςηοεί καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ 

πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ 

μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ 

ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ 

απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ 

σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ 

ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

4.3.1 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ 

δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 
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πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ 

Οαοάοςημα X ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄. 

Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ελέγυεςαι και 

βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ 

δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ 

ςξσπ. 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ 

πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ 

β) δεμ θα εμεογήρει αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ΄ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ 

γ) λαμβάμει ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνει ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

Διδικϊςεοα, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ, ξ 

Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικά και μα μη γμχρςξπξιήρει ρε 

ςοίςξσπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ελλημικξϋ και νέμξσ ςϋπξσ), υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη 

έγγοατη ρσγκαςάθερηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ξπξιαδήπξςε έγγοατα ή πληοξτξοίεπ πξσ θα 

πεοιέλθξσμ ρε γμόρη ςξσ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δε δϋμαςαι μα ποξβαίμει ρε δημϊριεπ δηλόρειπ ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρσμαίμερη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ξϋςε μα ρσμμεςέυει ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ αρσμβίβαρςεπ με ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απέμαμςι ρε ασςήμ. Δπίρηπ, δεμ  δερμεϋει 

ςημ Αμαθέςξσρα αουή, με καμέμα ςοϊπξ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη γοαπςή ρσμαίμερή ςηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςξσ αμχςέοχ ϊοξσ η ρϋμβαρη με ςξμ αμάδξυξ δϋμαςαι 

μα καςαγγέλλεςαι μξμξμεοόπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

 

ΑΠΗΠΞ 17 

ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ 

 

Ξ Αμάδξυξπ οηςά εσθϋμεςαι για κάθε εμέογεια σπαλλήλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσµβξϋλχμ ή 

αμςιποξρόπχμ ή ποξρςηθέμςχμ ασςξϋ, ρσµπεοιλαµβαμξµέμξσ αμεναιοέςχπ ξπξιξσδήπξςε, πξσ 

θα υοηριµξπξιηθεί απϊ ασςϊμ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλαµβάμει καθόπ και 

για ςιπ ςσυϊμ παοεπϊµεμεπ σπξυοεόρειπ. 

Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη ξ 

Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ 

και απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή 

παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Όλξι ξι ϊοξι ςηπ παοξϋραπ θεχοξϋμςαι ξσριόδειπ και κάθε ςοξπξπξίηρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ 

ποέπει μα γίμεςαι εγγοάτχπ και μα σπξγοάτεςαι και απϊ ςα δϋξ μέοη. Ζ μη υοηριμξπξίηρη 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ δεμ ρσμιρςά ριχπηοή καςάογηρη ςξσ. 

Ζ μη άρκηρη εκ μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ξπξιξσδήπξςε δικαιόμαςξπ πξσ παοέυεςαι ρ’ 

ασςήμ με ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη ή ςξ μϊμξ δεμ είμαι, ξϋςε θεχοείςαι αμξυή, ςοξπξπξίηρη ϊοξσ ή 

απξδσμάμχρη δικαιόμαςϊπ ςηπ πξσ πηγάζει απϊ ςημ παοξϋρα ή ςξ μϊμξ, αλλά η Αμαθέςξσρα 

Αουή δικαιξϋςαι μα αρκήρει ςέςξιξ ή ςέςξια δικαιόμαςα ξπξςεδήπξςε ςξ κοίμει ρκϊπιμξ ή 

επιθσμηςϊ ποξπ ποξρςαρία ςχμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ, επικαλξϋμεμη και δικαιόμαςα πξσ είυε αλλά 

δεμ είυε αρκήρει ρςξ παοελθϊμ. 

α παοαπάμχ ρσμτχμήθηκαμ αμεπιτϋλακςα και έγιμαμ απξδεκςά απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη 

και ποξπ πίρςχρή ςξσπ , σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ Αμαδϊυξσ κξ. ….. και ςξμ μϊμιμξ 

εκποϊρχπξ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ (Α.Δ.Λ.Η.) Ρσμςξμιρςή ….. ρε ςοία (3) ιρξδϋμαμα 

ποχςϊςσπα. 

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘV – Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ για ςημ Ξμάδα Α 

 

ΟΜΑΔΕ ΤΜΒΑΗ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΥΠ ΣΙΜΗ 

ΨΩΡΙ ΧΠΑ 

ΠΡΟΧΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΣΙΜΗ ΨΩΡΙ 

ΧΠΑ 

Ξμάδα Α:  Ρϋρςημα 

παοακξλξϋθηρηπ κλειρςξϋ 

κσκλόμαςξπ, ρϋρςημα καςαγοατήπ 

αμαγμόοιρηπ πιμακίδχμ 

κσκλξτξοίαπ-ελέγυξσ ποϊρβαρηπ 

ξυημάςχμ παμςϊπ ςϋπξσ 

(τξοςηγόμ,I.X., λεχτξοείχμ, 

δικϋκλχμ,κ.ς.λ. 

ρϋρςημα αμαγμόοιρηπ κχδικόμ 

τξοςηγόμ, (CPV 34996000-5), 

 

Ρςημ ποξμήθεια ςχμ ρσρςημάςχμ 

πεοιλαμβάμεςαι η εγκαςάρςαρη, 

δξκιμαρςική λειςξσογία και έλεγυξι, 

εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ρςημ 

υοήρη, η έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ 

(roll-out) καθόπ και η παοξυή 

διεςξϋπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ και 

ϊςι ρυεςικϊ ποξβλέπεςαι ρςξ 

Οαοάοςημα I ςηπ παοξϋραπ 

1. Δίκξρι ςέρρεοιπ (24) κάμεοεπ  παοακξλξϋθηρηπ κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ (CCTV) και 

ποϊγοαμμα διαυείοιρηπ βίμςεξ (vms)  
40.000€ 

 

2. Δίκξρι δσξ (22) κάμεοεπ ασςϊμαςηπ αμαγμόοιρηπ πιμακίδχμ κσκλξτξοίαπ (ANPR ) 

(CPV:34923000-3) και ρυεςικϊ λξγιρμικϊ 44.000€ 

 

3. Δεκαπέμςε (15) κάμεοεπ αμαγμόοιρηπ κχδικόμ container (container code) ρε  λχοίδεπ 

διέλεσρηπ τξοςηγόμ (ειρϊδξσ και ενϊδξσ) και ρυεςικϊ λξγιρμικϊ 
76.000€  

4. Δεκαςοείπ (13) ρσμξλικά μπάοεπ κσκλξτξοίαπ (CPV:34928000-8), δεκαένι (16) αιρθηςήοεπ 

κίμηρηπ με επαγχγικξϋπ βοϊυξσπ, δεκαπέμςε (15) πιμακίδεπ TFI (CPV:34992000-7) 
76.000€ 

 

5. Δνξπλιρμϊπ Οληοξτξοικήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ αλλά και ςξσ κέμςοξσ ελέγυξσ (Control room ) 

πξσ πεοιλαμβάμει ένι (6) σπξλξγιρςέπ, έμδεκα (11) ρσμξλικά ξθϊμεπ, ςέρρεοιπ (4) servers 

(CPV:30211000) ρσμπεοιλαμβάμεςαι και ξ network video recorder, επςά (7) ρσμξλικά ςοξτξδξςικά 

αδιάλειπςηπ παοξυήπ (ups) (CPV:31682530), racks, ςέρρεοα (4) switches (CPV: 30236000), 

52.000€ 

 

6. Ιαλχδιόρειπ και λξιπϊπ ενξπλιρμϊπ για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ (CPV:32520000-4) 

δσξ (2) wireless Ethernet links (CPV: 32420000-3) ενξπλιρμϊπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ (i/o equipment) 

(CPV: 31710000-6), αμςικεοασμική ποξρςαρία (δέκα αμςικεοασμικά οάγαπ πίμακα (CPV: 31216100-

4) 

79.000€ 

 

7. Κξγιρμικϊ ξλξκλήοχρηπ ρσρςημάςχμ/εταομξγόμ (CPV:48900000-7) 20.000€  

ΥΝΟΛΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Α/ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΧΟΡΑ ΨΩΡΙ ΧΠΑ  387000  
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ V – Δσοχπαψκϊ εμιαίξ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) α) Για ςημ Ξμάδα Α β) για 

ςιπ Ξμάδεπ Β-Δ 

 

 

 

 

ΔΔΔΡ ΓΘΑ ΖΜ ΞΛΑΔΑ Α 
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Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ και την 

αναθζτουςα αρχή ή τον αναθζτοντα φορζα 

 

 

 

Υτοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςτο Ξζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 

χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΥ/ΦΕΧΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ 

/ΦΕΧΔ. Σαρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

 

Σροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ 

ςτθν ΕΕ: αρικμόσ *+, θμερομθνία *+, 

ςελίδα *+ Αρικμόσ προκιρυξθσ 

ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 105-253304 

 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε 

δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

(π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/*ΑΔΑΞ Σροκιρυξθσ 

ςτο ΜΗΞΔΗΥ+) 

 

Υτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα 

είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςησ (ΕΕΕ) / Συποποιημζνο Ζντυπο 

Τπεφθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ) 
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Φαυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ - Θράκθσ — 

Διεφκυνςθ Ρικονομικοφ 

Α.Χ.Μ., εφόςον υπάρχει: 997612629 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει): http://www.damt.gov.gr 

Πόλη: Θεςςαλονίκθ 

Οδόσ και αριθμόσ: Μακθγθτι Τωςςίδθ 11 

Σαχ. κωδ.: 54655 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Ελζνθ Αβραμίδου 

Σηλζφωνο: 2313309151 

φαξ: 2310424346 

Ηλ. ταχ/μείο: helavra@damt.gov.gr 

Ψϊρα: GR 

Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Φίτλοσ: 

«Βελτίωςθ υποδομϊν του Υυνοριακοφ Υτακμοφ Ευηϊνων Σ.Ε. 

Μιλκίσ», για τθν υλοποίθςθ παραδοτζου 4.1.2 και των 

ςχετικϊν με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 του ζργου «We Cross 

Borders». 

Υφντομθ περιγραφι: 

Η υλοποίθςθ του παραδοτζου 4.1.2 (και των ςχετικϊν με αυτό 4.1.1 και 4.1.3: «Βελτίωςθ 

υποδομϊν του Υυνοριακοφ Υτακμοφ Ευηϊνων Σ.Ε. Μιλκίσ» του ζργου «We Cross Borders», που 

ζχει ενταχκεί ςτο «Interreg IPA CBC Programme GREECE - NORTH MACEDONIA 2014 - 2020», με 

εκτιμϊμενθ αξία 475 646,62 EUR χωρίσ Φ.Σ.Α. (589 801,80 EUR) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α.. 

Ειδικότερα, προβλζπεται θ προμικεια, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία των εξισ 

ςυςτθμάτων, ςε 5 ομάδεσ: Α: Υφςτθμα αναγνϊριςθσ - καταγραφισ ελζγχου πρόςβαςθσ  οχθμάτων  

παντόσ  τφπου (CPV: 34996000) και παρακολοφκθςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ (CPV: 34996000. Β: 

Υυςτιματα ελζγχου και επικεϊρθςθσ κάτω μζρουσ οχιματοσ (CPV: 34970000-7). Γ: Υφνδεςθ 

ςυςτθμάτων Υ.Υ. Δοϊράνθσ και Υ.Υ. Ευηϊνων (CPV: 32420000-3, 32260000-3.  Δ: Οζα 

γεφυροπλάςτιγγα (CPV: 42923000-2) και αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ γεφυροπλάςτιγγασ (CPV: 

79132000-8). Ε: Σινακίδεσ LED μεταβλθτϊν μθνυμάτων (CPV: 34924000-0). 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου 

που αποδίδεται ςτον φάκελο 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα (εάν 

υπάρχει): 2/20 

 

Ξζροσ ΙΙ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

http://www.damt.gov.gr/
mailto:helavra@damt.gov.gr
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Α: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

Ρδόσ και αρικμόσ: 

Φαχ. κωδ.: 

Σόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Φθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Ξ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Οαι / 

χι 

Ρ ΡΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Ξόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σοιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

 

Ρ ΡΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Υφςτθμα (Σρο)Επιλογισ 

Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει 

εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

-Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ 
πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Οαι / χι 

Ρ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

O ΡΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Ρικονομικοφσ Φορείσ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 
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Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα...): 

- 

Σροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ: 

- 

Ματά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Φμιματα που ςυμμετάςχει ο ΡΦ 

Ματά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

Απάντθςθ: 

- 

 

Β: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 νομα: 

Επϊνυμο: 

Ημερομθνία γζννθςθσ: 

Φόποσ γζννθςθσ: 

Ρδόσ και αρικμόσ: 

Φαχ. κωδ.: 

Σόλθ: 

Χϊρα: 

Φθλζφωνο: 
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Ηλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 

κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

νομα τθσ οντότθτασ 

- 

Φαυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Φφποσ ταυτότθτασ 

- 

Μωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Δ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

νομα τθσ οντότθτασ 

- 

Φαυτότθτα τθσ οντότθτασ 
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- 

Φφποσ ταυτότθτασ 

- 

Μωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ξζροσ ΙΙΙ: Νόγοι αποκλειςμοφ  

Α: Νόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Νόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν 

εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 

Υυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 
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Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαφκορά 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 
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Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Απάτθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Φρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Οομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 
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Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σαιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Β: Νόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ματαβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Ματαβολι φόρων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, 

τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Οαι / 

χι 

Διευκρινίςτε: 

-Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για 
τθν καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Οαι 

/ χι 

.. 

Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

 

Ματαβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ 

μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Οαι / 

χι 

Διευκρινίςτε: 

- 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Οαι 

/ χι 

.. 

Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Γ: Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Σλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

κοινωνικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 
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Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

εργατικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Στϊχευςθ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 

Απάντηςη: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 

Απάντηςη: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; Απάντηςη: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 
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Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Χπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηςη: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Υυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Υφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
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- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σαροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι 

επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ 

ςφμβαςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
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- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 

απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 

Ρ οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 

κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και δ) 

ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 

παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Ξζροσ IV: Μριτιρια επιλογισ  

Α: Ματαλλθλότθτα 

Ρ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Β: Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ρ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουνε προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Ξζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

Ρ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ/γνωςτοποίθςθσ ι των εγγράφων τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ: 

Αρικμόσ ετϊν 

- 

Ξζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Νιξθ  

Ξζροσ VΙ: Φελικζσ δθλϊςεισ 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με 

τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

 

α) Η ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι 
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 

 

β) Από τισ 18 Ρκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 

παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Ξζροσ ΙΙΙ και το Ξζροσ 

IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Ημερομθνία 

Φόποσ 

Χπογραφι 
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ΔΔΡ ΓΘΑ ΘΡ ΞΛΑΔΔΡ Β-Δ 
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Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ και την 

αναθζτουςα αρχή ή τον αναθζτοντα φορζα 

 

 

 

Υτοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςτο Ξζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 

χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΥ/ΦΕΧΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ 

/ΦΕΧΔ. Σαρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

 

Σροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ 

ςτθν ΕΕ: αρικμόσ *+, θμερομθνία *+, 

ςελίδα *+ Αρικμόσ προκιρυξθσ 

ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 105-253304 

 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε 

δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

(π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/*ΑΔΑΞ Σροκιρυξθσ 

ςτο ΜΗΞΔΗΥ+) 

 

Υτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα 

είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςησ (ΕΕΕ) / Συποποιημζνο Ζντυπο 

Τπεφθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ) 
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Φαυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ - Θράκθσ — 

Διεφκυνςθ Ρικονομικοφ 

Α.Χ.Μ., εφόςον υπάρχει: 997612629 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει): http://www.damt.gov.gr 

Πόλη: Θεςςαλονίκθ 

Οδόσ και αριθμόσ: Μακθγθτι Τωςςίδθ 11 

Σαχ. κωδ.: 54655 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Ελζνθ Αβραμίδου 

Σηλζφωνο: 2313309151 

φαξ: 2310424346 

Ηλ. ταχ/μείο: helavra@damt.gov.gr 

Ψϊρα: GR 

Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Φίτλοσ: 

«Βελτίωςθ υποδομϊν του Υυνοριακοφ Υτακμοφ Ευηϊνων Σ.Ε. 

Μιλκίσ», για τθν υλοποίθςθ παραδοτζου 4.1.2 και των 

ςχετικϊν με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 του ζργου «We Cross 

Borders». 

Υφντομθ περιγραφι: 

Η υλοποίθςθ του παραδοτζου 4.1.2 (και των ςχετικϊν με αυτό 4.1.1 και 4.1.3: «Βελτίωςθ 

υποδομϊν του Υυνοριακοφ Υτακμοφ Ευηϊνων Σ.Ε. Μιλκίσ» του ζργου «We Cross Borders», που 

ζχει ενταχκεί ςτο «Interreg IPA CBC Programme GREECE - NORTH MACEDONIA 2014 - 2020», με 

εκτιμϊμενθ αξία 475 646,62 EUR χωρίσ Φ.Σ.Α. (589 801,80 EUR) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α.. 

Ειδικότερα, προβλζπεται θ προμικεια, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία των εξισ 

ςυςτθμάτων, ςε 5 ομάδεσ: Α: Υφςτθμα αναγνϊριςθσ - καταγραφισ ελζγχου πρόςβαςθσ  οχθμάτων  

παντόσ  τφπου (CPV: 34996000) και παρακολοφκθςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ (CPV: 34996000. Β: 

Υυςτιματα ελζγχου και επικεϊρθςθσ κάτω μζρουσ οχιματοσ (CPV: 34970000-7). Γ: Υφνδεςθ 

ςυςτθμάτων Υ.Υ. Δοϊράνθσ και Υ.Υ. Ευηϊνων (CPV: 32420000-3, 32260000-3.  Δ: Οζα 

γεφυροπλάςτιγγα (CPV: 42923000-2) και αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ γεφυροπλάςτιγγασ (CPV: 

79132000-8). Ε: Σινακίδεσ LED μεταβλθτϊν μθνυμάτων (CPV: 34924000-0). 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου 

που αποδίδεται ςτον φάκελο 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα (εάν 

υπάρχει): 2/20 ΑΦΡΤΑ ΦΙΥ 

ΡΞΑΔΕΥ Β-Ε 

 

 

http://www.damt.gov.gr/
mailto:helavra@damt.gov.gr
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Ξζροσ ΙΙ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

Α: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

Ρδόσ και αρικμόσ: 

Φαχ. κωδ.: 

Σόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Φθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Ξ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Οαι / 

χι 

Ρ ΡΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Ξόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σοιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Ρ ΡΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Υφςτθμα (Σρο)Επιλογισ 

Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει 

εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Οαι / χι 

Ρ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

O ΡΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Ρικονομικοφσ Φορείσ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ; 

Απάντθςθ: 
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Οαι / χι 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα...): 

- 

Σροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ: 

- 

Ματά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Φμιματα που ςυμμετάςχει ο ΡΦ 

Ματά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

Απάντθςθ: 

- 

Β: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 νομα: 

Επϊνυμο: 

Ημερομθνία γζννθςθσ: 

Φόποσ γζννθςθσ: 

Ρδόσ και αρικμόσ: 

Φαχ. κωδ.: 

Σόλθ: 

Χϊρα: 

Φθλζφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 
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Γ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 

κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

νομα τθσ οντότθτασ 

- 

Φαυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Φφποσ ταυτότθτασ 

- 

Μωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Δ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

νομα τθσ οντότθτασ 

- 

Φαυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 
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Φφποσ ταυτότθτασ 

- 

Μωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ξζροσ ΙΙΙ: Νόγοι αποκλειςμοφ  

Α: Νόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Νόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν 

εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 

Υυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
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Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαφκορά 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 
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Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Απάτθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Φρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Οομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ 

απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό 

πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 

ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Σαιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

..Νόγοσ(-οι) 

- 

Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

Β: Νόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ματαβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Ματαβολι φόρων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, 

τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Οαι / 

χι 

Διευκρινίςτε: 

-Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για 
τθν καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Οαι 

/ χι 

.. 

Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) / Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (ΡΞΆΔΑ Β-Ε)  

 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ματαβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ 

μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Οαι / 

χι 

Διευκρινίςτε: 

- 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Οαι 

/ χι 

.. 

Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ: Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Σλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

κοινωνικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

εργατικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 
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Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Στϊχευςθ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 

Απάντηςη: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 

Απάντηςη: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; Απάντηςη: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) / Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (ΡΞΆΔΑ Β-Ε)  

 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Χπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
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- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 

 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Ρι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηςη: 

Οαι / χι 
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Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Υυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
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- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Υφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σαροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Σρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι 

επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ 

ςφμβαςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Σεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 

απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊνΡ οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει 

κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) / Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (ΡΞΆΔΑ Β-Ε)  

 

κριτθρίων επιλογισ, β) ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να 

υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / 

χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ξζροσ IV: Μριτιρια επιλογισ  

Α: Ματαλλθλότθτα 

Ρ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 



ΑΔΑ: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) / Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (ΡΞΆΔΑ Β-Ε)  

 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Νιξθ  

Ξζροσ VΙ: Φελικζσ δθλϊςεισ 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με 

τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

 

α) Η ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 
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β) Από τισ 18 Ρκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 

παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Ξζροσ ΙΙΙ και το Ξζροσ 

IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Ημερομθνία 

Φόποσ 

Χπογραφι 
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