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ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΦΥΛΗΑΠ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ ΓΟΑΠΖΠ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ»

ΘΔΚΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο « Πξνκήζεηα Τιηθνηερληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ »
κε Κσδηθφ ΟΠ - απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο /
Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020.

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Σάμεο

Έρνληαο ππφςε :
1.

Σνλ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51/Α/3.4.206 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 75, 76, 77, 78, 79 παξ. 3, 814 θαη 82.

2.

Σελ ππ’ αξηζκ. C(2015) 5312 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 31−07−2015, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ελίζρπζε απφ ην Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, γηα ηελ πεξίνδν 2014
έσο ην 2020.

3.

Σελ κε αξ. πξση. 82350/09-08-2016 (ΦΔΚ 2451/Β/09-08-2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε «χζηεκα
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο (ΣΑΜΔΔ/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ΣΔΑ/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20142020».

4.

Σελ κε αξηζ. 75171/05-08-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Σνπξηζκνχ (ΦΔΚ 2418/Β’/05.08.2016) «Αλάζεζε θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο γηα δξάζεηο/έξγα ηνπ
Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2020 ζηελ
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ(Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ.
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5.

Σελ ππ’ αξηζ. 6481/2/83 απφ 30-03-2015 (Α.Γ.Α. 7ΘΝΘ465ΦΘΔ-ΔΥΦ) Απφθαζε Αλάζεζεο
Καζεθφλησλ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο.

6.

Σελ κε αξ. πξση. ISF-P/60/16 απφ 24-05-2016 (Κσδ. 09/2016) πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο 2014-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ «Πξφιεςε θαη
Καηαπνιέκεζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο».

7.

Σν κε αξ. πξση. 8000/6/4-ξια’ απφ 12-09-2016 Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ
«ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ/ Α.Δ.Α./ ΤΠ.Δ.» πξνο ηελ «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ» γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο απφ ην «Δ.Π. ηνπ
Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 2014-2020».

8.

Σε κε αξηζκ. πξση. ISF-P/60/16-ιζ’ απφ 24-11-2016 Απφθαζε Σξνπνπνίεζεο Υνξήγεζεο Δπηδφηεζεο
ηεο Γξάζεο «Πξνκήζεηα Τιηθνηερληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ», ε νπνία εθδφζεθε
ζηε βάζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο
ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Φχιιν εμέηαζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο, ζην Φχιιν αμηνιφγεζεο.

Απνθαζίδεη
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο «Πξνκήζεηα Τιηθνηερληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ» ζηνλ
Δηδηθφ ηφρν «Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο», θαη ηνλ Δζληθφ ηφρν ηνπ Δ.Π.
«Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε».
Η Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο /
Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020.

Α. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΟΑΠΖΠ
1. Θσδηθόο Γξάζεο /MIS (ΝΞΠ):
2. Γηθαηνύρνο:

ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ /
ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ

3.Θσδηθόο Γηθαηνύρνπ:

-

4. Φπζηθό αληηθείκελν ηεο Γξάζεο:
Απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο «Πξνκήζεηα Τιηθνηερληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ», ε
Τπεξεζία καο, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο εξγαζηεξηαθνχ θαη άιινπ
εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ πνπ πξνηείλεηαη, ζα θαηαθέξεη λα παξακείλεη ζηελ
θνξπθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο εγθιεκαηνινγίαο θαζψο θαη λα απνθηήζεη ηε
δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεη λέεο - εθζπγρξνληζκέλεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο, δηαηεξψληαο έηζη ηε
βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην έξγν ηεο. Με ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Γ.Δ.Δ., ζα κεησζεί
ραξαθηεξηζηηθά ν ρξφλνο δηελέξγεηαο ησλ ηξερφλησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, ζα ππάξμεη ε
δπλαηφηεηα έληαμεο λέσλ αλαιπηηθφηεξσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ αιιά θαη ζα είλαη δπλαηή ε
εμαγσγή κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ. Απφ ην αλσηέξσ, θαζίζηαηαη θαλεξή ε
ζπλνιηθή σθέιεηα πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηηο Πξναλαθξηηηθέο, Δηζαγγειηθέο, Αλαθξηηηθέο, Γηθαζηηθέο Αξρέο,
Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Τπεξεζίεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεη, επαπμάλεη θαη κεγηζηνπνηεί
νιηζηηθά ε Τπεξεζία καο (αλαθαιχπηνληαο, εμεηάδνληαο, ηαπηίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο πάζεο θχζεσο
απνδεηθηηθά ζηνηρεία), είηε πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηεο Υψξαο
καο, είηε πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ζε Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο επίπεδν.
Με βάζε ινηπφλ ηηο πξναλαθεξζείζεο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο καο γεληθά, αιιά θαη βάζεη ηηο
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, ηα έξγα ηεο δξάζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

ΔΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ, ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ, ΑΡΧΣΧΝ, ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ
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ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΙΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΎ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΧΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΛΗΦΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ & VIDEO
ΔΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΚΔΤΧΝ FAX
ΔΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ - ΜΟΣΟΙΚΛΔΣΧΝ
ΔΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ
ΔΡΓΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΤΓΔΙΧΝ & ΚΑΣΑΦΤΚΣΧΝ
ΔΡΓΟ 7: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΧΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ
ΔΡΓΟ 8: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ – ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
ΔΡΓΟ 9: ΑΝΑΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
ΔΡΓΟ 10: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ
ΔΡΓΟ 11: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

Σα αλσηέξσ είδε-εθπαηδεχζεηο θαηαλέκνληαη σο θαησηέξσ:
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (Γ.Δ.Δ.)

Τπνδηεχζπλζε Βηνινγηθψλ θαη Βηνρεκηθψλ Δμεηάζεσλ θαη Αλαιχζεσλ (Τ.Β.Β.Δ.Α.)
Πξνκήζεηα ελφο πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηαρείαο αλάιπζεο DNA (Rapid θαη ελφο
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ δεδνκέλσλ (LIM System).
ΣΜΗΜΑΣΑ Γ.Δ.Δ.:
1ν Σκήκα Δζσηεξηθψλ Λεηηνπξγηψλ: Πξνκήζεηα επηβαηεγψλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ.
3ν Σκήκα Δμεξεπλήζεσλ: Πξνκήζεηα Η/Τ, εθηππσηψλ, θιηκαηηθνχ ζαιάκνπ NIN-DFO θαη θαζκαηηθψλ
θαθψλ LED.
4ν Σκήκα Δξγαζηεξίσλ Ππξνβφισλ Όπισλ, Ιρλψλ θαη Δξγαιείσλ: Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ Η/Τ θαηάιιεια
δηακνξθσκέλσλ ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζπλδένληαη πιήξσο κε ην ήδε εγθαηεζηεκέλν
ζχζηεκα ην νπνίν θέξεη ινγηζκηθφ “Evidence Finder” έθδνζεο 6.1.0.76.
5ν Σκήκα Δξγαζηεξίσλ Γηθαζηηθήο Γξαθνινγίαο & Πιαζηφηεηαο Δληχπσλ θαη Αμηψλ: Πξνκήζεηα
ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο πιαζηφηεηαο, καγλεηηθήο ξνήο θαη απνθάιπςεο ιαλζάλνπζαο γξαθήο,
κεγεζπληηθψλ θαθψλ, καθξνζθνπίσλ, ζηεξενζθνπίσλ, θνξεηψλ κηθξνζθνπίσλ, αγσγηκφκεηξνπ,
θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, θνξεηψλ θαη ζηαζεξψλ Η/Τ, ινγηζκηθνχ απηφκαηεο αλαγλψξηζεο θαη
πθνκεηξηθήο αλάιπζεο θεηκέλσλ, ζαξσηέο, εθηππσηέο
6ν Σκήκα Υεκηθψλ θαη Φπζηθψλ Δμεηάζεσλ: Πξνκήζεηα ελφο Ηιεθηξνληθνχ Μηθξνζθνπίνπ άξσζεο
(SEM) κε ζχζηεκα κηθξναλάιπζεο Αθηηλψλ X (EDS) θαη ζχζηεκα εληνπηζκνχ θαηαινίπσλ ππξνβνιηζκνχ
(GSR) θαη ελφο Φαζκαηνθσηφκεηξνπ ππεξχζξνπ (FTIR) ζπλδπαζκέλνπ ζε ζεηξά κε κηθξνζθφπην κεηά
ηνπ απαξαίηεηνπ βνεζεηηθνχ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
7ν Σκήκα Δμέηαζεο Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ: Πξνκήζεηα ζηαζεξψλ θαη θνξεηψλ Η/Τ ζε ζπζηνηρία,
δηαθνκηζηή αξρείσλ, εγθιεκαηνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνηξνπήο εγγξαθήο ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ (writeblocker), εγθιεκαηνινγηθψλ ινγηζκηθψλ αλάιπζεο θαη εμέηαζεο ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ, αλάιπζεο
θσλήο, εμέηαζεο ζπζθεπψλ ηειεθσλίαο, αλάθηεζεο θσδηθψλ αζθαιείαο, θ.α., δεχγε ελδσηίσλ
αθνπζηηθψλ θαη ζπζηήκαηνο (clean room) κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ γηα ηελ αλάθηεζε
δεδνκέλσλ απφ θαηεζηξακκέλνπο δίζθνπο θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή απηψλ, ζεη επίπισλ γξαθείνπ.
8ν Σκήκα Οπηηθναθνπζηηθνχ Τιηθνχ, Φσηνγξαθίαο θαη Μεζνδηθνηήησλ: Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθψλ
κεραλψλ θαη ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θαη ελαιιαθηηθψλ πεγψλ θσηηζκνχ
(ALS), ζπζηήκαηνο θσηνγξάθεζεο ιαλζαλφλησλ απνηππσκάησλ, εγθιεκαηνινγηθψλ ινγηζκηθψλ
επεμεξγαζίαο θαηαγξαθψλ video θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ςεθηαθψλ
θσηνγξαθηψλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο Η/Τ κεηά ησλ απαξαίηεησλ παξειθφκελσλ ηνπο. Δπίζεο
πξνηείλεηαη, έλαο νινθιεξσκέλνο θχθινο πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεχζεσλ, ησλ ππεξεηνχλησλ
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πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη εμεηαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο & νξγαληζκνχο (ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) ζε ζέκαηα εγθιεκαηνινγηθήο επεμεξγαζίαο βίληεν, εγθιεκαηνινγηθήο
εμέηαζεο ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο, εγθιεκαηνινγηθήο επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη θσηνγξάθηζεο
απνηππσκάησλ.

Τπνδηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Τ.Δ.Δ.Β.Δ.)
1ν Σκήκα Δζσηεξηθψλ Λεηηνπξγηψλ: Πξνκήζεηα επηβαηεγψλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ.
3ν Σκήκα Δξγαζηεξίσλ: Πξνκήζεηα ζπζθεπψλ αλαγλψζηε πιήξνπο ζειίδαο, ζηεξενζθνπίνπ,
κεγεζπληηθψλ θαθψλ εμέηαζεο εγγξάθσλ αζθαιείαο θαη εμέηαζεο λνκηζκάησλ θαη θεξκάησλ, ζηαζεξψλ
θαη θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θσηνγξαθηθήο κεραλήο, εθηππσηψλ θαη ζαξσηψλ.
4ν Σκήκα Υεκηθψλ θαη Φπζηθψλ Δμεηάζεσλ: Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο αεξίνπ ρξσκαηνγξάθνπθαζκαηνγξάθνπ κάδαο (GC-MS) γηα ηνλ επηβεβαησηηθφ έιεγρν ηεο αλίρλεπζεο ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα
δείγκαηα κεηά ησλ απαξαίηεησλ παξειθφκελψλ ηνπ θαζψο θαη ηνπ αλαγθαίνπ εξγαζηεξηαθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ, απηφκαηνπ βηνρεκηθνχ αλαιπηή γηα ηνλ πξνθαηαξθηηθφ
έιεγρν παξνπζίαο ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα δείγκαηα (screening) κεηά ησλ απαξαίηεησλ παξειθφκελψλ ηνπ
γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ, ςπγείσλ θαη θαηαςχθηε γηα ηελ απνζήθεπζε αληηδξαζηεξίσλ θαη
δεηγκάησλ.
5ν Σκήκα Δμεξεπλήζεσλ: Πξνκήζεηα ζαιάκνπ θπαλναθξπιηθήο θφιιαο (superglue), ζαιάκνπ εκθάληζεο
απνηππσκάησλ ζε πνξψδεηο επηθάλεηεο, εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ζθελψλ εγθιήκαηνο αλνηθηνχ
ρψξνπ, θαζκαηηθψλ θαθψλ θαη δηθηπαθψλ εθηππσηψλ κεζαίαο θαη κεγάιεο παξαγσγήο.
6ν Σκήκα Οπηηθναθνπζηηθνχ Τιηθνχ, Φσηνγξαθίαο θαη Μεζνδηθνηήησλ: Πξνκήζεηα ζσκάησλ θαη θαθψλ
επαγγεικαηηθψλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, θιαο, επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ, θαξηψλ κλήκεο,
ηξηπφδσλ, ινγηζκηθνχ ζπκβαηνχ κε θαθνχο, ηζάληαο κεηαθνξάο θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, θνξεηήο
βηληενθάκεξαο, θνξεηψλ κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, νζφλεο Η/Τ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Δπίζεο,
πξνκήζεηα Η/Τ κεηά ησλ παξειθφκελσλ ηνπο, εθηππσηψλ, ζπζθεπήο FAX θαη ινγηζκηθνχ γηα ηε
δεκηνπξγία ζθίηζσλ ππφπησλ αηφκσλ.
Με ηελ πξνκήζεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζα επηηεπρζεί εκκέζσο ζπκβνιή ζηελ θαηνρχξσζε αζθάιεηαο πςεινχ
επηπέδνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηφηη εθηφο ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ ζηελ απνζηνιή ηεο Γ.Δ.Δ.
εληάζζεηαη θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή
εγθιεκάησλ θπξίσο ζε ζέκαηα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηξνκνθξαηίαο. Ο ξφινο ησλ
εγθιεκαηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ δηεζλψο είλαη πνιπδηάζηαηνο ζηα δεηήκαηα πξφιεςεο-θαηαζηνιήο ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ε Γ.Δ.Δ. δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε. Η αλαβάζκηζε ηεο εζληθήο
εγθιεκαηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζπλδξάκεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ήηνη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο εληφο ησλ νξίσλ
ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο.
5. Ξαξαδνηέα Γξάζεο:
ΔΟΓΝ 1: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ, ΙΝΓΗΠΚΗΘΥΛ, ΔΘΡΞΥΡΥΛ, ΠΑΟΥΡΥΛ,
ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Έλα (1) Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ δεδνκέλσλ (LIM System),
ην νπνίν αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα:
1α. Έλα (1) Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Δξγαζηεξηαθψλ Πιεξνθνξηψλ (LIMS)
1β. Γχν (2) Δμππεξεηεηέο (server)
1γ. Έλα (1) χζηεκα Tape Backup Drive
1δ. Γέθα (10) Καζέηεο Λήςεο backup
1ε. Μία (1) Δμσηεξηθή κνλάδα ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε ζθιεξφ δίζθν
1ζη. Έλα (1) Δμσηεξηθφ ζχζηεκα ιήςεο αλαβαζκίζεσλ ινγηζκηθνχ
1δ. Έλα (1) χζηεκα απνζήθεπζεο εμππεξεηεηψλ (SAN)
1ε. Έλα (1) Ιθξίσκα (rack 42U)
1ζ. Σέζζεξηο (4) Πξνζσπηθνί Η/Τ (desktops)
1η. Γχν (2) Φνξεηνί Η/Τ (laptops)
1ηα. Γχν (2) Γηθηπαθά πνιπκεραλήκαηα
1ηβ. Γχν (2) Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εμππεξεηεηή
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

1ηγ. Έλα (1) MS-SQL Server 2012 sp1 64bit standard
1ηδ. Έλα (1) Λνγηζκηθφ γηα backup
1ηε. Έλα (1) Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο εηθνληθψλ κεραλψλ
1ηζη. Δγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε, ηεθκεξίσζε, εθπαηδεχζεηο
Ρέζζεξηο (4) Πηαζκνί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (EVOFINDER) νη νπνίνη απνηεινχληαη
απφ:
2α. Σέζζεξηο (4) ηαζκνχο Δπεμεξγαζίαο Δηδηθψλ Πξνδηαγξαθψλ (desktops)
2β. Σέζζεξα (4) ζπλήζε Λνγηζκηθά
2γ. Σέζζεξηο (4) Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα βνιίδεο θαη θάιπθεο ζην Evofinder (EWS)
Έλα (1) Πύγρξνλν πιηθό θαη ινγηζκηθό απηόκαηεο
αλαδήηεζεο/αληηπαξαβνιήο/αξρεηνζέηεζεο ςεθηαθώλ θσηνγξαθηώλ αηόκσλ
Έμη (6) ζεη Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο (θεληξηθή κνλάδα, monitor, mouse,
keyboard, ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, απαξαίηεην ινγηζκηθό)
Έλαλ (1) Ζ/ ιεηηνπξγίαο Server ηνπνζεηεκέλνο θαηά ζπζηνηρία Raid
Γέθα (10) Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο, θνξεηνί (laptops)
Παξάληα (40) Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο
Γύν (2) Ππζηήκαηα Ζ/
Δίθνζη (20) Εεύγε ζηαζεξνύ θαη θνξεηνύ Ζ/ - Custom Forensic Computer
System, κεγάιεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο
Γεθανρηώ (18) Πηαζεξνί Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο
Ρξεηο (3) Ξιήξεηο ζηαζκνί εξγαζίαο Ζ/ κε ηα παξειθόκελα ηνπο (εηδηθώλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ)
Έλα (1) Πύζηεκα δηαθνκηζηή αξρείσλ (Storage Server) - 100TB
Έλα (1) Γηθηπαθό εθηππσηή (κεγάιεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο), ηερλνινγίαο
Laserjet, κνλόρξσκεο εθηύπσζεο
Έλα (1) Γηθηπαθό εθηππσηή (κεζαίαο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο), ηερλνινγίαο
Laserjet, κνλόρξσκεο εθηύπσζεο
Γύν (2) Δθηππσηέο κεγάιεο παξαγσγήο
Ρέζζεξηο (4) Δθηππσηέο (κεζαίαο παξαγσγήο)
Ρξεηο (3) Δθηππσηέο Ζ/
Γεθαπέληε (15) Δθηππσηέο
Δίθνζη (20) Ππζθεπέο απνηξνπήο εγγξαθήο ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ (write-blocker)
Γύν (2) Ππζθεπέο εγθιεκαηνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (γηα εμέηαζε ζπζθεπώλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο), κε εγγύεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβαζκίζεσλ γηα 4 έηε.
Κία (1) Ππζθεπή εγθιεκαηνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (γηα εμέηαζε ζπζθεπώλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο), κε εγγύεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβαζκίζεσλ γηα 4 έηε.
Έλα (1) Ινγηζκηθό (κε άδεηα ρξήζεο) δεκηνπξγίαο ζθίηζσλ ππόπησλ αηόκσλ κε ην
απαξαίηεην εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ.
Έλα (1) Ινγηζκηθό πιηθό 360ν lens video publisher
Έλα (1) Ινγηζκηθό απηόκαηεο αλαγλώξηζεο ζπγγξαθέα θαη πθνκεηξηθήο αλάιπζεο
θεηκέλσλ
Δίθνζη (20) Άδεηεο ρξήζεο εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ (γηα αλάιπζε θαη εμέηαζε
ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ) κε εγγύεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβαζκίζεσλ γηα 4 έηε
Κία (1) Άδεηα ρξήζεο εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ (γηα εληνπηζκό θαη αλάθηεζε
θσδηθώλ αζθαιείαο)κε εγγύεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβαζκίζεσλ γηα 3 έηε
Κία (1) Άδεηα ρξήζεο εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ (γηα ζύγθξηζε θσλήο, singleuser standalone)
Γύν (2) Άδεηεο ρξήζεο εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ (γηα εθθίλεζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ πεηζηεξίσλ ζε εηθνληθή κεραλή – Virtual machine)
κε εγγύεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβαζκίζεσλ γηα 3 έηε
Κία (1) Άδεηα ρξήζεο εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ (γηα εγθιεκαηνινγηθή
πξνβνιή εηθνληθνύ δίζθνπ σο θπζηθνύ δίζθνπ)
Κία (1) Άδεηα ρξήζεο εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ (γηα εγθιεκαηνινγηθή
αλάθηεζε δηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ από απνζεθεπηηθά κέζα)
Ρέζζεξηο (4) Άδεηεο ρξήζεο εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ (γηα αλάιπζε θαη
αλάθηεζε δεδνκέλσλ πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν) κε εγγύεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο
θαη αλαβαζκίζεσλ γηα 3 έηε
Κία (1) Άδεηα εγθιεκαηνινγηθνύ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θαη ηαπηνπνίεζεο
θαηαγξαθώλ βίληεν
Ρξεηο (3) Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ
Νρηώ (8) Δμσηεξηθνί θνξεηνί ζθιεξνί δίζθνη
Γεθαπέληε (15) Φνξεηά κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (USBstick)
Δίθνζη έμη (26) Θάξηεο κλήκεο
Κία (1) Νζόλε (monitor) ≥50inc.
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38.
39.
40.
41.
42.

Έλα (1) Scanner (ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ)
Ρέζζεξηο (4) Παξσηέο
Ρέζζεξα (4) Εεύγε ελδώηησλ αθνπζηηθώλ
Έλα (1) UPS
Κία (1) Βηβιηνζήθε δεηγκάησλ

ΔΟΓΝ 2: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ, ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΥΛ
ΚΖΣΑΛΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΙΖΤΖΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ & VIDEO, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Έλα (1) Ξιήξεο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα ηαρείαο αλάιπζεο DNA - Rapid DNA
Single Platform Systems
2. Γύν (2) Ππζηήκαηα θσηηζκνύ, studio flash, LED & ελαιιαθηηθέο πεγέο θσηηζκνύ
(ALS)
3. Έλα (1) Νινθιεξσκέλν ζύζηεκα θσηνγξάθηζεο, επεμεξγαζίαο θαη εθηύπσζεο
ιαλζαλόλησλ απνηππσκάησλ (κε ελζσκαησκέλν Ζ/)
4. Έλα (1) Πύζηεκα ςεθηαθήο θσηνγξάθηζεο ιαλζαλόλησλ απνηππσκάησλ(κε
ελζσκαησκέλν Ζ/)
5. Έλα (1) Πύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Κηθξνζθνπίσλ Πάξσζεο (SEM) κεηά ζπζηεκάησλ
Κηθξναλάιπζεο Αθηηλώλ Σ (EDS) & Ππζηεκάησλ Δληνπηζκνύ Θαηαινίπσλ
Ξπξνβνιηζκνύ (GSR) (κε ελζσκαησκέλν Ζ/)
6. Φαζκαηνθσηόκεηξα πεξύζξνπ θελνύ κε ζρεκαηηζκό Fourier θαη Κηθξνζθνπίσλ
πεξύζξνπ κε ζρεκαηηζκό Fourier, ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά γηα ιεηηνπξγία από
θνηλνύ σο έλα ζύζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη από:
6α. Έλα (1) Φαζκαηνθσηφκεηξν Τπεξχζξνπ θελνχ κε ζρεκαηηζκφ Fourier θαη Μηθξνζθνπίσλ
Τπεξχζξνπ κε ζρεκαηηζκφ Fourier, κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ ειέγρνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη θαζκαηνζθνπηθήο αλάιπζεο
6.β. Έλα (1) Μηθξνηφκν
6γ. Έλα (1) χζηεκα ιείαλζεο-εκπέδσζεο
6δ. Έλα (1) Δμάξηεκα ΑΣR (attenuated total reflectance) κε δηακάληη (ζαιάκνπ
θαζκαηνθσηφκεηξνπ)
6ε. Έλα (1) Δμάξηεκα αλάθιαζεο κεηαβιεηήο γσλίαο Variable Angle (ζαιάκνπ
θαζκαηνθσηφκεηξνπ)
6ζη. Έλαλ (1) Αληηθεηκεληθφ θαθφ ATR (κηθξνζθνπίνπ)
6δ. Έλαλ (1) Αληηθεηκεληθφ θαθφ Grazing Angle (κηθξνζθνπίνπ)
6ε. Έλαλ (1) Αληηθεηκεληθφ θαθφ πςειήο κεγέζπλζεο (κηθξνζθνπίνπ) ηνπιάρηζηνλ 30x.
6ζ. Έλαλ (1) Πνισηή νξαηνχ (κηθξνζθνπίνπ)
6η. Έλα (1) χζηεκα ζηήξημεο δεηγκάησλ γεληθήο ρξήζεο (κηθξνζθνπίνπ)
6ηα. Έλα (1) χζηεκα Η/Τ (ελζσκαησκέλν)
7. Έλα (1) Πύζηεκα δηάθνξσλ κηθξνζπζθεπώλ, ην νπνίν απνηειείηαη από:
7α. Μία (1) πζθεπή (Manifold) εθρχιηζεο ζηεξεάο θάζεο 10 ή παξαπάλσ ζέζεσλ κε αληιία
θελνχ
7β. Μία (1) πζθεπή εμάηκηζεο ηνπιάρηζηνλ 10 δεηγκάησλ κε άδσην πνπ ζπλνδεχεηαη απφ
θηάιε αδψηνπ
7γ. Μία (1) Δξγαζηεξηαθή ςπρφκελε θπγφθεληξν
7δ. Έλα (1) εξγαζηεξηαθφ περάκεηξν
7ε. Έλαλ (1) ζεξκαηλφκελν καγλεηηθφ αλαδεπηήξα
7ζη. Μία (1) ζπζθεπή αλάδεπζεο θηαιηδίσλ (vortex)
7δ. Έλαλ (1) πεξηζηξεθφκελν αλακίθηε ζσιελαξίσλ κε δίζθν
7ε. Έλαλ (1) αλαθηλεηήξα νξηδφληηαο παιηλδξνκηθήο θίλεζεο
7ζ. Έλα (1) ζεξκαηλφκελν ινπηξφ ππεξήρσλ
7η. Έλαλ (1) αλαιπηηθφ δπγφ κε αθξίβεηα ζην ηέηαξην δεθαδηθφ
7ηα. Μία (1) απηφκαηε ζπζθεπή απφζηαμεο λεξνχ
7ηβ. Δπηά (7) απηφκαηεο πηπέηεο δηάθνξνπ φγθνπ θαη 1000 tips γηα ηελ θάζε κηα απφ απηέο
8. Έλα (1) πιήξεο θαη εληαίν ζύζηεκα αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο θαζκαηνγξαθίαο
δηαδνρηθήο κάδαο ηξηπινύ ηεηξαπόινπ (GC-MS/MS) πνπ λα απνηειείηαη από αέξην
ρξσκαηνγξάθν, θαζκαηνγξάθν κάδαο, απηόκαην δεηγκαηνιήπηε θαη πιήξεο ζεη
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε εηδηθό ινγηζκηθό θαη εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο γηα
ηνλ έιεγρν ηνπ ζπηήκαηνο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ.
Ρν ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη κε όια ηα αλαγθαία παξειθόκελά ηνπ γηα ηελ πιήξε
ιεηηνπξγία ηνπ.
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9. Έλα (1) πιήξεο θαη εληαίν ζύζηεκα απηόκαηνπ βηνρεκηθνύ αλαιπηή γηα ηνλ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

πξνθαηαξθηηθό έιεγρν ηνμηθώλ νπζηώλ πνπ θέξεη πιήξεο ζεη ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή κε εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ
απνηειεζκάησλ. Ρν ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη από όια ηα αλαγθαία παξειθόκελά
ηνπ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ
Έλα (1) ζύζηεκα CLEAN ROOM θαη εμνπιηζκόο γηα αλάθηεζε δεδνκέλσλ από
θαηεζηξακκέλνπο δίζθνπο
Γύν (2) Θιηκαηηθνύο ζαιάκνπο εκθάληζεο απνηππσκάησλ ζε πνξώδεηο επηθάλεηεο
NIN-DFO
Έλαλ (1) Θιηκαηηθό ζάιακν αλάπηπμεο απνηππσκάησλ κε εμάηκηζε θπαλναθξπιηθήο
θόιιαο (super glue) MVC 3000.
Ρξεηο (3) θσηνγξαθηθέο κεραλέο κεζαίνπ format γηα macro θσηνγξάθεζε
Γεθαηξία (13) ζώκαηα επαγγεικαηηθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο δηαθόξσλ ηύπσλ
Ξελήληα (50) θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη ππνζηεξηθηηθόο εμνπιηζκόο
Κία (1) επαγγεικαηηθή θσηνγξαθηθή κεραλή
Ρέζζεξηο (4) θσηνγξαθηθέο κεραλέο
Γεθαπέληε (15) θιαο θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ δηαθόξσλ ηύπσλ
Δίθνζη ηξεηο (23) θαθνύο θσηνγξαθηθήο κεραλήο δηαθόξσλ ηύπσλ
Κία (1) θνξεηή βηληενθάκεξα
Ρξεηο (3) Φαζκαηηθνύο Φαθνύο Δμεξεύλεζεο LED δηαθόξσλ ηύπσλ
Έλα (1) ζπγθξηηηθό καθξνζθόπην
Έλα (1) ζηεξενζθόπην δηπιήο παξαηήξεζεο
Έλα (1) ζηεξενζθόπην
Δπηά (7) ζπζθεπέο αλαγλώζηε πιήξνπο ζειίδαο
Δπηά (7) θνξεηά κηθξνζθόπηα
Κία (1) ζπζθεπή καγλεηηθήο ξνήο
Έλα (1) αγσγηκόκεηξν
Κία (1) ζπζθεπή αλίρλεπζεο πιαζηόηεηαο εγγξάθσλ
Κία (1) ζπζθεπή απνθάιπςεο ιαλζάλνπζαο γξαθήο θαη ινηπώλ ιαλζαλόλησλ
ζηνηρείσλ επί εγγξάθσλ
Κία (1) ζπζθεπή αλίρλεπζεο πιαζηόηεηαο εγγξάθσλ (κηθξώλ δηαζηάζεσλ, κε
δπλαηόηεηα κεηαθνξάο)

ΔΟΓΝ 3: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΠΘΔΥΛ FAX, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Κία (1) ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο (FAX)
ΔΟΓΝ 4: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ – ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΥΛ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Ρξία (3) απηνθίλεηα Δπηβαηεγά (5 ζέζεσλ Sedan, 1.100cc-1.800cc, Ξεηξέιαην)
2. Έλα (1) απηνθίλεην (Δθηόο δξόκνπ 4x4, ηύπνπ Αγξνηηθό - 2.000cc-2.400cc,
Ξεηξέιαην)
3. Γύν (2) απηνθίλεηα Δπηβαηεγά (5 ζέζεσλ θαη πεληάζπξα, >1.800cc Ξεηξέιαην)
4. Ξέληε (5) απηνθίλεηα Δπηβαηεγά (5 ζέζεσλ, ≤1.600cc Ξεηξέιαην)
5. Έμη (6) απηνθίλεηα Δπηβαηεγά (5 ζέζεσλ θαη πεληάζπξα, >1.600cc, Ξεηξέιαην)
6. Ρξία (3) απηνθίλεηα (Δθηόο δξόκνπ 4x4, ηύπνπ Jeep ≥2.000cc, Ξεηξέιαην)
7. Γέθα (10) κνηνζηθιέηεο, 600cc - 700cc κε δπλαηόηεηα θίλεζεο ζε ρσκάηηλνπο θαη
δύζβαηνπο δξόκνπο (κε ABS), λα δηαζέηνπλ κπαγθαδηέξα θαη βαιίηζα γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ
8. Γύν (2) κνηνζηθιέηεο, ≤500cc (γηα άκεζε επέκβαζε ζε πεξηνρέο απμεκέλεο
επηθηλδπλόηεηαο)
9. Γύν (2) κνηνζηθιέηεο, >500cc (γηα άκεζε επέκβαζε ζε πεξηνρέο απμεκέλεο
επηθηλδπλόηεηαο)
ΔΟΓΝ 5: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΞΗΞΙΥΛ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Ξέληε (5) ηξνρήιαηεο θαξέθιεο εξγαζηεξίνπ κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο θαη
κεηαβνιήο ύςνπο
2. Ρξηάληα (30) ζεη επίπισλ γξαθείνπ (ηξαπέδη, ζπξηαξηέξα, θάζηζκα)
ΔΟΓΝ 6: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΥΛ & ΘΑΡΑΤΘΡΥΛ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Έλα (1) εξγαζηεξηαθό ςπγείν θύιαμεο ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίσλ
2. Έλα (1) εξγαζηεξηαθό ςπγείν θύιαμεο βηνινγηθώλ δεηγκάησλ
3. Έλαλ (1) εξγαζηεξηαθό θαηαςύθηε βαζηάο θαηάςπμεο

Αξ. Δληύπνπ: Δ Η.2_.5
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016

ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΣΗ
ΔΡΑΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΛΙΚΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ»

-7-

ΑΔΑ: 7ΒΝ9465ΧΘ7-6Χ1

ΔΟΓΝ 7: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΘΖΛΥΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Έλαλ (1) εμνπιηζκό γηα ηελ πξνζηαζία ζθελώλ εγθιήκαηνο αλνηθηνύ ρώξνπ.
ΔΟΓΝ 8: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ – ΙΝΗΞΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Γέθα (10) ηζάληεο κεηαθνξάο θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ ηύπνπ backbag
2. Γέθα (10) ηξίπνδα
3. Δίθνζη έμη (26) επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο δηαθόξσλ ηύπσλ
4. Δίθνζη (20) κεγεζπληηθνύο θαθνύο εμέηαζεο λνκηζκάησλ & θεξκάησλ
5. Δίθνζη (20) κεγεζπληηθνύο θαθνύο εμέηαζεο εγγξάθσλ αζθαιείαο
ΔΟΓΝ 9: ΑΛΑΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΣΥΟΝ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Ρελ πιήξε αλαδηακόξθσζε εξγαζηεξίνπ θαη αλαιπηηθόηεξα:
1α. Μία (1) απαγσγφ εζηία
1β. Μία (1) ληνπιάπα θχιαμεο ρεκηθψλ κε εμαεξηζκφ
1γ. Έλαλ (1) εξγαζηεξηαθφ πάγθν 200x75x90 cm κε (2) ξάθηα, (2) εξκάξηα, (2) ζπξηάξηα,
πάλει ειεθηξηθψλ παξνρψλ κε (4) πξίδεο ζνχθν θαη (1) γνχξλα κε θξνπλφ
1δ. Έλαλ (1) εξγαζηεξηαθφ πάγθν (500+300)x75x90 cm κε (2) ξάθηα, (5) εξκάξηα, (2)
ζπξηάξηα, πάλει ειεθηξηθψλ παξνρψλ κε (12) πξίδεο ζνχθν
1ε.Έλαλ (1) εξγαζηεξηαθφ πάγθν 200x128x90 cm κε (4) εξκάξηα
1ζη.Έλαλ (1) εξγαζηεξηαθφ πάγθν 270x75x90 cm κε (2) εξκάξηα, (1) ζπξηάξη, πάλει
ειεθηξηθψλ παξνρψλ κε (4) πξίδεο ζνχθν
1δ. Έλαλ (1) εξγαζηεξηαθφ πάγθν (130+300+250)x75x90 cm κε (3) εξκάξηα, (2) ζπξηάξηα,
πάλει ειεθηξηθψλ παξνρψλ κε (10) πξίδεο ζνχθν
1ε. Έλα (1) ηππνπνηεκέλν θνχθσκα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή βάξνπο έσο 12
kg/m2
1ζ. Έλαλ (1) παινπίλαθα αζθαιείαο (laminated) ζπλνιηθνχ πάρνπο 6mm (3mm + κεκβξάλε +
3mm)
1η. Μία (1) παιφζπξα αινπκηλίνπ κνλφθπιιε ή δίθπιιε, ζπξφκελε
1ηα. Έλα (1) ζθειεηφ εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ απφ αινπκίλην
1ηβ. Έλα (1) πέηαζκα πιαγηνθάιπςεο ηχπνπ sandwich
ΔΟΓΝ 10: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΖΚΗΘΥΛ ΝΠΗΥΛ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Ρξηάληα (30) πξόηππεο λαξθσηηθέο νπζίεο κε ηηο αληίζηνηρεο δεπηεξησκέλεο
ΔΟΓΝ 11: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Δθπαίδεπζε κε ζέκα «Δγθιεκαηνινγηθή Δμέηαζε Βίληεν» (Δπίπεδν 1, 2, 3, 4)»
2. Δθπαίδεπζε κε ζέκα «Δγθιεκαηνινγηθή Δμέηαζε Φσηνγξαθίαο»
3. Δθπαίδεπζε κε ζέκα «Δγθιεκαηνινγηθή Δμέηαζε Τεθηαθώλ Ξεηζηεξίσλ Βίληεν
4. Δθπαίδεπζε κε ζέκα «Δγθιεκαηνινγηθή Δμέηαζε Τεθηαθώλ Ξεηζηεξίσλ
Φσηνγξαθίαο».

6Α. ΘΝΗΛΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΚΧΓ. ΓΔΙΚΣΗ

ΓΔΙΚΣΗ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

C3.1

Αξηζκόο δξάζεσλ
ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο
εγθιεκαηηθόηεηαο

Γξάζεηο

1
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6Β. ΔΗΓΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΚΧΓ. ΓΔΙΚΣΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Αξ. Δληύπνπ: Δ Η.2_.5
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016

ΓΔΙΚΣΗ
Αξηζκόο ηαμηδηώλ ζε
Φνξείο εθπαίδεπζεο ηνπ
εμσηεξηθνύ
Αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ
– «Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Βίληεν» (Δπίπεδα
1, 2, 3, 4)
Αξηζκόο εκεξώλ
εθπαίδεπζεο –
«Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Βίληεν» (Δπίπεδα
1, 2, 3, 4)
Αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ
– «Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Φσηνγξαθίαο»
Αξηζκόο εκεξώλ
εθπαίδεπζεο –
«Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Φσηνγξαθίαο»
Αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ
«Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Χεθηαθώλ
Πεηζηεξίσλ Βίληεν» θαη
«Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Χεθηαθώλ
Πεηζηεξίσλ
Φσηνγξαθίαο»
Αξηζκόο εκεξώλ
εθπαίδεπζεο –
«Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Χεθηαθώλ
Πεηζηεξίσλ Βίληεν» θαη
«Δγθιεκαηνινγηθή
Δμέηαζε Χεθηαθώλ
Πεηζηεξίσλ
Φσηνγξαθίαο»
Αξηζκόο εξγαζηεξηαθώλ
νξγάλσλ γηα ηνλ
εμνπιηζκό εξγαζηεξίνπ
ηνμηθνινγίαο
Αξηζκόο ζαιάκσλ
εμεξεύλεζεο θαη
αθύγξαλζεο αληηθεηκέλσλ
– πεηζηεξίσλ κε ρεκηθέο
νπζίεο Νηλπδξίλε,
Γηαδαθινπνξελόλε (DFO)
θαη Κπαλνθξπιηθήο
θόιιαο (Super Glue) γηα
ηελ επεμεξγαζία πνξσδώλ
επηθαλεηώλ.
Αξηζκόο Ζιεθηξνληθώλ
Σπζηεκάησλ δεκηνπξγίαο
ζθίηζσλ ππόπησλ αηόκσλ
(Ζ/Υ ζπλδπαζκέλνη κε
ινγηζκηθό)
Αξηζκόο
Απηνκαηνπνηεκέλσλ
Σπζηεκάησλ ηαρείαο
αλάιπζεο DNA (Rapid
DNA Single Platform
Systems) κεηά ησλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

Ταμίδηα

7

Δθπαηδεπόκελνη

2
(αλά επίπεδν)

Αξηζκόο Ζκεξώλ

5
(αλά επίπεδν)

Δθπαηδεπόκελνη

3

Αξηζκόο Ζκεξώλ

2

Δθπαηδεπόκελνη

3 (αλά εθπαίδεπζε)

Αξηζκόο Ζκεξώλ

5 (αλά εθπαίδεπζε)

Δξγαζηεξηαθά Όξγαλα

3

Θάιακνη

4

Ζιεθηξνληθά Σπζηήκαηα

7

Απηνπνηεκέλα Σπζηήκαηα
Ταρείαο Αλάιπζεο DNA
ζε ζπλδπαζκό κε
ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο
θαη Διέγρνπ Γεδνκέλσλ

1
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ
(LIM)
Αξηζκόο νρεκάησλ
γεληθήο ρξήζεο
πξνζσπηθνύ
Αξηζκόο θιεηζηώλ
εζσηεξηθώλ δηθηύσλ
ππνινγηζηώλ
Αξηζκόο εηδηθά
ζρεδηαζκέλσλ
ππνινγηζηηθώλ
ζπζηεκάησλ επέθηαζεο
Απηόκαηνπ Σπζηήκαηνο
Σπγθξηηηθώλ Δμεηάζεσλ
Ηρλώλ Καιύθσλ θαη
Βνιίδσλ
Αξηζκόο Σπζθεπώλ
Αλίρλεπζεο, Αλάιπζεο,
Δπεμεξγαζίαο
πιαζηόηεηαο εγγξάθσλ
δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ,
αμηώλ θαη γξαθήο
Αξηζκόο
Απηνκαηνπνηεκέλσλ
Ζιεθηξνληθώλ
Μηθξνζθνπίσλ Σάξσζεο
(SEM) κεηά Σπζηεκάησλ
Μηθξναλάιπζεο Αθηίλσλ
Φ (EDS) & Σπζηεκάησλ
Δληνπηζκνύ Καηαινίπσλ
Ππξνβνιηζκνύ (GSR)
Αξηζκόο
Φαζκαηνθσηνκέηξσλ
Υπεξύζξνπ (FTIR)
ζπλδπαζκέλσλ ζε ζεηξά
κε κηθξνζθόπηα θαζώο θαη
ηνπ απαξαίηεηνπ
βνεζεηηθνύ
εξγαζηεξηαθνύ
εμνπιηζκνύ γηα
πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ
Αξηζκόο ζπζηεκάησλ
(clean room) κεηά ηνπ
εμνπιηζκνύ ηνπο γηα
αλάθηεζε δεδνκέλσλ από
θαηεζηξακκέλνπο δίζθνπο
θαη επηζθεπήο απηώλ
Αξηζκόο δεπγώλ ζηαζεξνύ
θαη θνξεηνύ Ζ/Υ, κεγάιεο
επεμεξγαζηηθήο ηζρύο γηα
εμέηαζε ςεθηαθώλ
πεηζηεξίσλ δηαθνξεηηθώλ
ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ
(Windows, Linux, Mac
OS)
Αξηζκόο νινθιεξσκέλσλ
ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο
θσηνγξάθηζεο
ιαλζαλόλησλ
απνηππσκάησλ

Ορήκαηα Μεηαθνξάο
Πξνζσπηθνύ

34

Κιεηζηά Δζσηεξηθά
Γίθηπα Ζ/Υ

1

Δηδηθώο ζρεδηαζκέλα
Υπνινγηζηηθά Σπζηήκαηα

4

Σπζθεπέο

65

Ζιεθηξνληθά
Μηθξνζθόπηα Σάξσζεο
(SEM)

1

Φαζκαηνθσηόκεηξα
Υπεξύζξνπ (FTIR)
ζπλδπαζκέλσλ ζε ζεηξά
κε κηθξνζθόπηα

1

Σπζηήκαηα clean room

1

Εεύγε ζηαζεξνύ θαη
θνξεηνύ Ζ/Υ, κεγάιεο
επεμεξγαζηηθήο ηζρύο γηα
εμέηαζε ςεθηαθώλ
πεηζηεξίσλ

20

Οινθιεξσκέλα
ζπζηήκαηα ςεθηαθήο
θσηνγξάθηζεο
ιαλζαλόλησλ
απνηππσκάησλ

1

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
7.

Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 09-01-2017.

8.

Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 15-10-2020.

Αξ. Δληύπνπ: Δ Η.2_.5
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016
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Αληηθείκελν Ρξνπνπνίεζεο ηεο Γξάζεο

Έγηλε Σξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο ζην Φπζηθφ θαη Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν, θαζψο επίζεο θαη ζην
Υξνλνδηάγξακκα.

ΒΑΠΔΗ
ΓΑΞΑΛΔΠ
ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΥΛ

ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΓΟΑΠΖΠ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ
2. ΤΝΟΛΙΚΗ
3. ΤΝΟΛΙΚΗ
1. ΚΧΓΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΓΑΠΑΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ
ΓΑΠΑΝΗ
ΓΑΠΑΝΗ
3.485.368,35 €

3.485.368,35 €

824.488,40 €

824.488,40 €

i. Πνζφ ρσξίο ΦΠΑ

-

-

ii. ΦΠΑ

-

-

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΥΛ ΚΔ ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΑ

-

-

Β.1. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη ηππνπνηεκέλεο θιίκαθαο
θφζηνπο αλά κνλάδα

-

-

Β2. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη θαη’ απνθνπή πνζνχ
(Lump Sum)

-

-

Β.3. ΔΜΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ βάζεη πνζνζηνχ (%)
επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
πξάμεο ή επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ
πξνζσπηθνχ

-

-

ΠΛΝΙΝ
ΓΑΞΑΛΥΛ
ΑΞΙΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΘΝΠΡΝΠ

-

-

ΠΛΝΙΑ

4.309.856,75 €

4.309.856,75 €

-

-

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΓΟΑΠΖΠ

4.309.856,75 €

4.309.856,75 €

i. Πνζφ ρσξίο ΦΠΑ

Α1. ΑΜΔΔ
ΓΑΠΑΝΔ

ii. ΦΠΑ

ΓΑΞΑΛΔΠ ΒΑΠΔΗ
ΑΞΙΝΞΝΗΖΚΔΛΝ
ΘΝΠΡΝΠ

Α.2. ΔΜΜΔΔ
ΓΑΠΑΝΔ

ΒΑΠΔΗ

Γ. ΑΓΝΟΑ ΔΓΑΦΗΘΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ

ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΓΗΘΑΗΝΣΝ/ΔΡΑΗΝ/ΥΛ

ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΑΛΑ ΠΛΓΗΘΑΗΝΣΝ/ΔΡΑΗΟΝ
ΚΧΓ. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ

……..
ΤΝΟΛΟ

πκπιεξψλεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο
9.

Η επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 3.232.392,56
€.

Β. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΟΑΠΖΠ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ
10. Ζ δεκόζηα δαπάλε ηεο δξάζεο πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε 4.309.856,75 € θαη επηκεξίδεηαη σο αθνινχζσο:

Αξ. Δληύπνπ: Δ Η.2_.5
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016
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ΠΙΙΝΓΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΞΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΛ/ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΑΛ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ

ΘΥΓ.
ΠΑ

Δλεξγόο Δλάξηζκνο

ΘΥΓ. Γξάζεο
Φνξέαο ΠΑ

ΠΑ (ΘΥΓ.
Δλαξίζκνπ)*

-

-

Ξξόηαζε

(πνπ ζπλερίδεη λα

εγγξαθήο

πιεξώλεη ηελ

Πύλνιν Ξ/

δξάζε)

-

-

-

-

* Ο θσδηθφο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Α απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη
Σνπξηζκνχ.

Γ. ΝΟΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ απηήο, θαζψο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο
έληαμεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, ε ΤΑ/ΔΑ
επαλεμεηάδεη ηε δξάζε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμήο ηεο.

ΠΛΖΚΚΔΛΑ
1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΜΦΧΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο.
2. ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΟΑΠΖΠ

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ
1.
2.
3.

4.
5.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ/ Δηδηθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο
Πξνγξακκάησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη
άιισλ πφξσλ, Νίθεο 5-7, ΣΚ 101 80, Αζήλα.
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ/ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
Δζληθνύ Πηξαηεγηθνύ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ)/ Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Νίθεο 57, ΣΚ 101 80, Αζήλα.
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ/ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
Δζληθνύ Πηξαηεγηθνύ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ)/ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη
Δμαθξίβσζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ (Αξρή Πηζηνπνίεζεο), Νίθεο 5-7, ΣΚ 101 80,
Αζήλα.
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ/ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο/ Γεληθή Γηεχζπλζε
Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ/ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Δ.ΓΔΛ), Παλεπηζηεκίνπ 57, ΣΚ 105 64,
Αζήλα.
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο/ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη
Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ, Π. Καλειινπνχινπ 4, ΣΚ 101 77, Αζήλα.

ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ
3ν Σκήκα Τινπνίεζεο, Αλαθνξψλ, Δπαιεζεχζεσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ
(Τ.Γ.Δ.Α.Π)/ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.

Αξ. Δληύπνπ: Δ Η.2_.5
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΗΑΠ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ

1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΦΥΛΗΑΠ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ
Ο Γηθαηνχρνο «Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ / Α.Δ.Α.» αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο
ηεο Γξάζεο «Πξνκήζεηα Τιηθνηερληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ», κε θσδηθφ ΟΠ «-»,
ζπλνιηθήο

δεκφζηαο

δαπάλεο

4.309.856,75

€

θαη

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο

δαπάλεο

3.232.392,56 € ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο «ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο / Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020», κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ
απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο
ζπκθσλίαο επηδφηεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.
Η ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 3.232.392,56 € θαη αληηζηνηρεί ζε 75 (%) επί ηεο επηιέμηκεο
δεκφζηαο δαπάλεο.

2. ΑΛΑΘΔΠΖ ΔΟΓΥΛ ΠΔ ΞΔΟΓΝΙΑΒΝΠ
Ο Γηθαηνχρνο ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε ρσξίο ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή εξγνιαβίαο έξγα ή
εξγαζίεο απηήο.

3. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΣΝ
Ο Γηθαηνχρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο ππνρξενχηαη λα
ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:

4. ΡΖΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΑΛΝΛΥΛ
(i)

Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά
ηνπο θαλφλεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο.

5. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΓΟΑΠΖΠ
(i)

Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ επί κέξνπο έξγσλ, φπσο απηά
απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, ζην Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο θαη ζηελ Απφθαζε
Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, εθφζνλ έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα.

(ii)

Να δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο δξάζεο
θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
ηεο δξάζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο.

(iii)

Να ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε Αξρή) γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ζέηεη.

(iv)

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε πξνέγθξηζεο γηα ηα αλσηέξσ ζηάδηα/θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
εθδίδεηαη ππφ φξνπο, ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη, ζην ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
νξίδεηαη ζηελ ΤΠΑΤΓ θαη ζην ΓΔ ηνπο φξνπο απηνχο. ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγθξίζεσλ, ν
Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Τπεχζπλε Αξρή ή ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηηο νξηζηηθά
εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο.

(v)

Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Τπεχζπλεο Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο ηεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κέζσ ηνπ ΟΠ ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ.
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ηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ην Σερληθφ
Γειηίν Έξγνπ, κεηά ηελ έθδνζε/ππνγξαθή απφ ηνλ ίδηνλ ηεο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ε
νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ. ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ν
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεχζπλεο
Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο
ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο.
(vi)

Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηεο δξάζεο θαη λα απνζηέιιεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη
νηθνλνκηθή πινπνίεζή ηεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη:
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο, γηα ηελ παξνρή ζπλερνχο πιεξνθφξεζεο
ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο αλά έξγν ή αλά δξάζε αλάινγα ηε θχζε ηεο
ελέξγεηαο θαη ησλ απαηηήζεσλ παξαθνινχζεζεο (ηηο νπνίεο δήισζε αξρηθά ζην Σερληθφ Γειηίν
Γξάζεο -έληππν Δ.Ι.1_3, ζηα Πεδία Σ.16 – Σ.25 θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηνπ), πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο. Ο
Γηθαηνχρνο ελεκεξψλεη ην δειηίν πξνφδνπ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο θάζε θνξά πνπ κία ελέξγεηα:


αιιάδεη ζηάδην,



δελ επηηπγράλεηαη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο, πξνθεηκέλνπ λα
δεισζεί ε λέα εθηηκψκελε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο,



παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα ή εκπινθή ζηελ πινπνίεζή ηεο.

πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ (α’ 10εκέξνπ) απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ
κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα ππνβάιιεη Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ
(Έληππν Δ.ΙΙ.5_1) θαη λα επηζπλάπηεη ζε απηφ φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο,
λα ζπιιέγεη έγθαηξα ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλψλ ή θαη εηδηθψλ δεηθηψλ
ηεο δξάζεο θαη λα ππνβάιιεη ζην ΟΠ έσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο Ν Γειηίν Γήισζεο
Δπίηεπμεο Γεηθηψλ, ζην νπνίν απνηππψλεη ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. Η ΤΑ/ΔΑ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δξάζεο θαη ηε
ζπρλφηεηα κέηξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ηνπ ΔΠ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην νηθείν
ΔΠ, δχλαηαη λα θαζνξίζεη κηθξφηεξα δηαζηήκαηα εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο, γηα ηε δήισζε ηεο
επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ κηαο δξάζεο απφ ην Γηθαηνχρν. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ν
Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ην Γειηίν Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ (Έληππν Δ.ΙΙ.5_4) νπσζδήπνηε
ζην ηέινο ηνπ Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.
κε ηελ νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεχζπλε
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή αλαιπηηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην
πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν (κε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα), νη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην εγθξηζέλ,
λα ππνβάιιεη έγθαηξα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο δξάζεο ηνπ
δεηεζεί απφ ηελ ππεχζπλε αξρή/εληεηαικέλε αξρή.
(vii)

Να ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή γηα ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα
ζηνηρεία ηεο δξάζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία επηδφηεζεο θαη ζηελ απφθαζε
έληαμεο ηεο δξάζεο, θπξίσο σο πξνο:
ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο (παξαδνηέα, δείθηεο)
ηα ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο δξάζεο
ην δηθαηνχρν ή ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο.
Δθφζνλ, ν Γηθαηνχρνο δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο, ππνβάιιεη
ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα
ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Σν αίηεκα
ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεχζπλε/Δληεηαικέλε Αξρή κε ηελ επαλππνβνιή ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο
(Έληππν Δ.Ι.1_3) ηε ζπκπιήξσζε ησλ Πεδίσλ 10-14 «Αληηθείκελν Σξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Γειηίνπ
Γξάζεο» θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο.
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ην ΣΓΠ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηζπλάπηνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο.
ηελ πεξίπησζε δξάζεσλ φπνπ επί κέξνπο έξγν ή έξγα απηήο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν
δηθαηνχρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο επηζπλάπηεη θαη ηελ
Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα κε ελζσκαησκέλεο ηηο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ/ησλ
έξγσλ.
ηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ αηηήκαηνο
ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε Απφθαζε Έληαμεο ηεο
Γξάζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ έξγν/έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο
ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ Τπεχζπλε
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία
ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο. Ο δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε ζχκθσλα κε
ηελ Απφθαζε Έληαμεο.
ε πεξίπησζε έξγνπ αξραηνινγίαο, ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά
ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα.
(viii)

Να πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΠ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο δξάζεο πνπ πινπνηεί θαη
εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη
ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε
δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο.

(ix)

Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξεί ζην ΟΠ.,
ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.

6. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΓΟΑΠΖΠ
(i)

Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο δξάζεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ
απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ
παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ
πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.

(ii)

Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηε δξάζε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο
πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά
ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.

(iii)

Να ηεξεί εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δξάζε θαη λα ππνβάιιεη ζηνηρεία θίλεζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα ΤΑ/ΔΑ κε θάζε Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο.

(iv)

Να ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά
ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο
α)

ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ
δηαηηζέκελσλ πφξσλ, θαη

β)

εηήζηα ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο δξάζεο πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο.

7. ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΘΑΗΝΣΝ
(i)

Η Τπεχζπλε Αξρή/ Δληεηαικέλε Αξρή δηαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο εηζπξάηηεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο
δεκφζηαο ζηήξημεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη πιήξσο. Καλέλα πνζφ δελ αθαηξείηαη νχηε
παξαθξαηείηαη θαη δελ εηζπξάηηεηαη θακία εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο ηζνδχλακνπ
απνηειέζκαηνο πνπ ζα επέθεξε κείσζε ησλ πνζψλ απηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο.

(ii)

Η δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο
θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ ΤΑ/ΔΑ.

(iii)

Όιεο νη δαπάλεο απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο αμίαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο ΤΠΑΤΓ.

(iv)

Οη πιεξσκέο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ αλαθνξψλ
θαη ζηνηρείσλ ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ, ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε επηρεηξεζηαθή θαη
δεκνζηνλνκηθή πξφνδνο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε
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ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε Τπεχζπλε Αξρή / Δληεηαικέλε Αξρή, ζε
ζπλεξγαζία, φπνπ απαηηείηαη, κε ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο,
αμηνινγεί ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο θαη πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ηνπ
δηθαηνχρνπ ή εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ πιεξσκή ηνπ.
(v)

Ο δηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη θνξνινγηθά
θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.

8. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΠΥΠΗΑΘΖΠ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΖΠ
ΓΟΑΠΖΠ
(i)

Η ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 3.232.392,56 € θαη
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 75% επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο θαη εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ
πφξσλ ζε 1.077.464,19 €, ήηνη 25% επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο.

(ii)

ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο είλαη
ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε εζληθή θαη θνηλνηηθή
ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη
θνηλνηηθήο ζηήξημεο επί ηεο Γξάζεο.

(iii)

Ο Γηθαηνχρνο απνδέρεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
ηζνζθέιηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο δξάζεο, θαζψο θαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηνπ εμαζθαιίζεη θέξδνο.

(iv)

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρεδίνπ.

9. ΔΞΑΙΖΘΔΠΔΗΠ – ΔΙΔΓΣΝΗ
(i)

Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο δξάζεο θαη γηα φζν
ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
ηεο δξάζεο, ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ε ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ζηελ Αξρή Διέγρνπ,
ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα εζληθά ή επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα.

(ii)

Να απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο/επαιεζεχζεηο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή,
εθφζνλ απηή αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη
επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο,
θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο
δξάζεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.

(iii)

Να ελεκεξψλεη ηνπο ππεξγνιάβνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα απνδέρνληαη επηηφπηεο
επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή θαη ηα αξκφδηα εζληθά θαη
επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ/ελεξγεηψλ ηνπο έρεη αλαηεζεί θαη λα
ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ κε ππεξγνιάβνπο.

(iv)

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επαιεζεχζεσλ ή ειέγρσλ δηαπηζηψλεηαη παξάηππε
δαπάλε ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή πεξηθφπηεη ηα κε επηιέμηκα πνζά θαη ελεκεξψλεη
ζρεηηθά ην δηθαηνχρν εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο «Γεκνζηνλνκηθέο
δηνξζψζεηο» ηεο ΤΠΑΤΓ.

(v)

Δθφζνλ ε παξαηππία αθνξά δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζην
δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή εθδίδεη απφθαζε αλάθηεζεο
αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη ν δηθαηνχρνο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ
ζέηεη είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ην ελ ιφγσ πνζφ.

10.
(i)

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ
Να απνδερζεί ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δζληθφ Πξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ε ΔΑ), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Καλ. 514/2014, θαη ζηνλ νπνίν
δεκνζηνπνηνχληαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαηνχρν, ηνλ ηίηιν ηεο δξάζεο/ ηνπ
έξγνπ θαη ην χςνο ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηεο/ηνπ ρνξεγείηαη.
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(ii)

Να ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε φισλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1048/2014 θαη εηδηθφηεξα:
α)

Να ηνπνζεηεί κφληκε επκεγέζε πηλαθίδα, ζε εκθαλέο ζεκείν φπνπ γίλεηαη εχθνια νξαηφ απφ
ην θνηλφ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή
θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ (ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ
ησλ 100.000 επξψ.
Η πηλαθίδα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη
ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 1049/2014, αλαγξάθνπλ α) ηνλ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία ηεο
δξάζεο/ηνπ έξγνπ, β) ην έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ) ην Σακείν πνπ ζηεξίδεη ηε
δξάζε/ην έξγν θαη δ) δήισζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη
ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαηαιακβάλνπλ
ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο πηλαθίδαο.

β)

11.

Να ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε/ζην έξγν ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε
ηεο δξάζεο απφ ην ΣΑΜΔ ή ην ΣΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε έγγξαθν ή άιιν
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο, πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο ή θαη
ζε θνηλφ, π.ρ. ζε κία εκεξίδα, θα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο/ ηνπ
έξγνπ ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ.

ΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΑΞΝ ΓΗΘΑΗΝΣΝ

(i)

Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν δξάζεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο
δξάζεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4)
εηψλ κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν έρεη δεισζεί ε ηειηθή πιεξσκήο ηεο δξάζεο, δειαδή
απφ ηελ 31ε Οθησβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο δξάζεο θαη λα ηα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα.

(ii)

Σν αλσηέξσ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ παξαηππηψλ, ελδίθσλ
δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.

(iii) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή
επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ
ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
(iv) Με ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπαλψλ ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ζηελ Τπεχζπλε
Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ηππνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη
ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία
θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία ηεξνχληαη απφ ηνλ θάζε εκπιεθφκελν θνξέα. Η ελ
ιφγσ θαηάζηαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ
Δληεηαικέλε Αξρή), εθφζνλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κεηαβιεζνχλ.
(v)

Να ηεξεί πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηα έζνδα θαη ηηο
δαπάλεο ησλ εηαίξσλ ζε ζρέζε κε ηε δξάζε, εθφζνλ ε δξάζε πινπνηείηαη απφ εηαηξηθφ ζρήκα.

(vi) Να ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο
ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε Αξρή).

12.
(i)

(ii)

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ
Η Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ
απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Γξάζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν,
θαζψο θαη γηα λα κελ παξέρεηαη παξάλνκε πξφζβαζε ζε απηέο.
Ο Γηθαηνχρνο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ εγγπψληαη ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη
ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γξάζεο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, ε
εηθφλα ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ αζθάιεηα ησλ
εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ ησλ νκάδσλ-ηεο Γξάζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνζηνπνίεζε
ή νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξφζσπα ή θνξείο εθηφο ησλ
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αξκνδίσλ Αξρψλ, νη νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη ξεηά λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά, απνηειεί ε έγγξαθε
ζχκθσλε γλψκε ησλ επσθεινπκέλσλ ηεο Γξάζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζήο ηνπο ζε γιψζζα
πνπ θαηαλννχλ θαη εθφζνλ ιεθζεί έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα έγγξαθα
ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ επσθεινπκέλσλ ηεξνχληαη ζην Αξρείν ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη
απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, φπσο απηά
εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. «Δπαιεζεχζεηο – Έιεγρνη» ηεο παξνχζαο.
(iii) Λακβάλεηαη γεληθφηεξε κέξηκλα απφ ηα δχν κέξε, ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηαο εθάζηνπ, σο πξνο ηελ
ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

13.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΦΥΛΗΑΠ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ

1.

Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο Τπνρξεψζεηο ηεο
πκθσλίαο Δπηδφηεζεο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο.

2.

Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηε Γξάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο
Δπηδφηεζεο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.

3.

ε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ή θαη ηνπ ρξνληθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζήο ηεο ή ν Γηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, εληφο ελφο ηξηκήλνπ απφ ηελ
αξρηθή δηαπίζησζε ηεο κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ή θαη ππνρξεψζεσλ, απνζηέιιεη ζην δηθαηνχρν
πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία :
παξαζέηεη αλαιπηηθά ηνπο φξνπο ή θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν,
ζέηεη δηνξζσηηθά κέηξα θαη πεξίνδν ζπκκφξθσζεο,
ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ επηδφηεζε ηεο
δξάζεο, φπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ πινπνηήζεη ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα
εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή δχλαηαη λα
πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο θαη ζηε κνλνκεξή θαηαγγειία/ ιχζε ηεο
πκθσλίαο Δπηδφηεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ εμσγελείο αηηίεο θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ή θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
Γξάζεο, γηα ηηο νπνίεο ν Γηθαηνχρνο δελ θέξεη επζχλε, ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή νθείιεη λα
πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε θαη ηελ άξζε ησλ ελ ιφγσ αηηηψλ.

4.

ε πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη
λα ιχζεη ηελ παξνχζα πκθσλία Δπηδφηεζεο αλά πάζα ζηηγκή, κέζσ έγγξαθεο θαη αηηηνινγεκέλεο
πξνεηδνπνίεζεο, κε πξνζεζκία 60 εκεξψλ θαη ρσξίο ππνρξέσζε ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. Δάλ δελ ππάξρεη
αηηηνιφγεζε, ή ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή απνξξίςεη ηελ πξνβαιιφκελε απαίηεζε, ε ιχζε εθ
κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή κπνξεί λα
απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή, ελ κέξεη ή ελ φισ, ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί γηα ηε Γξάζε, θαη’
αλαινγία κε ηε βαξχηεηα ησλ θαηαινγηδφκελσλ παξαπησκάησλ θαη αθνχ δνζεί ζην δηθαηνχρν ε
δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ηηο παξαηεξήζεηο/αληηξξήζεηο ηνπ.

14.

ΙΖΜΖ ΠΚΦΥΛΗΑΠ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ

Η πκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαη ηε
ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο.

15.

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ

Σα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ είλαη ηα κφλα αξκφδηα γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ
παξνχζα πκθσλία Δπηδφηεζεο.
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.
Οη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ππεγξάθε απφ ην δηθαηνχρν ζε (3) πξσηφηππα
αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) ηεξεί ν δηθαηνχρνο ζην θάθειν ηεο δξάζεο θαη ηα δχν ππνρξενχηαη λα
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απνζηείιεη ζηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν
ηεο ππεχζπλεο αξρήο/εληεηαικέλεο αξρήο.
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