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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων  - Τροποποίηση όρων της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ 
Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α΄ Φάση) για την προμήθεια συστήματος λήψης και αναγνώρισης 
δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS) - λήψης φωτογραφιών προσώπου/ατόμου.  

Σχετ.: α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
            β) Η αριθ. 20/2022 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011493293, ΑΔΑ: 

ΨΘ034653ΠΩ-ΧΕΝ, Συστημικός:176074) ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς Διαγωνισμού με τη 
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α΄ Φάση) για την προμήθεια συστήματος λήψης και 
αναγνώρισης δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS) - λήψης φωτογραφιών προσώπου/ 
ατόμου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ #1.998.000,00# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και λοιπών  κρατήσεων), η οποία 
αναλύεται σε καθαρή αξία ενός εκατομμυρίου εξακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (#1.611.290,32€#) και σε Φ.Π.Α. τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων 
επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (#386.709,68€#), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής. 

          γ) Η αριθ. πρωτ.: 16-20/4000008527/ΝΒ/εμ/3-11-2022 επιστολή του οικονομικού φορέα 
«INTRACOM TELECOM», όπως περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το από  3-11-2022 και ώρα 
12:13:24  μήνυμά της μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

          δ) Η από 4-11-2022 επιστολή του οικονομικού φορέα «SPACE ΗELLAS A.E.», όπως περιήλθε στην 
Υπηρεσία μας με το από  4-11-2022 και ώρα 13:42:47 μήνυμά της μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

          ε) Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/80987/2022/11-11-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. περί 
υποβολής διευκρινίσεων επί των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος λήψης 
και αναγνώρισης δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS)–λήψης φωτογραφιών προσώπου/  
ατόμου.  

 

1. Αναφορικά με (γ) και (δ) σχετικά ερωτήματα/αιτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο δημοσίευσης της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 

2ου για την προμήθεια συστήματος λήψης και αναγνώρισης δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων 

(AFIS)- λήψης φωτογραφιών προσώπου/ατόμου με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α΄ Φάση)  

και κατόπιν παροχής στοιχείων από την επισπεύδουσα Διεύθυνση Υ.ΝΑ.Ν.Π. με (ε) σχετικό, παρέχονται 
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διευκρινίσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες επί των όρων της εν θέματι διακήρυξης, ως ακολούθως:  

 1.1 Όσον αφορά στην αριθ. πρωτ.: 16-20/4000008527/ΝΒ/εμ/-11-2022 επιστολή του οικονομικού 
φορέα «INTRACOM TELECOM», όπως περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το από 3-11-2022 και ώρα 
12:13:24  μήνυμά της μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. [(γ) σχετική]: 

Ερώτημα α/α 1: 
«1. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι τα “Αποδεικτικά Μέσα” του άρθρου 9.3, δεν απαιτείται να 
υποβληθούν κατά το Α’ στάδιο υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, καθόσον δεν γίνεται ουδεμία αναφορά σε 
αυτά στο άρθρο 13.  
- Παρακαλούμε διευκρινίσετε μας, σε ποιό στάδιο της διαδικασίας, πρέπει να καταθέσουμε τα εν λόγω 
δικαιολογητικά.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 1: 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 104 του 
ν. 4412/2016, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης,  «1. Το 
δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα 
της σύμβασης, κρίνονται: 
α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, με την υποβολή του 
Ε.Ε.Ε.Σ., 
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και  
γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. γ’ της παρ. 3 του 
άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης (…)». 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής  και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 
αριθ. 20/2022 Διακήρυξης Α΄ Φάσης  ανταγωνιστικού Διαλόγου, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται σε 
τρία (03) χρονικά σημεία, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. Δεδομένης της αναγκαιότητας ανάπτυξης 
του ευρύτερου δυνατού υγιούς ανταγωνισμού αναμορφώθηκε προσφάτως το νομοθετικό πλαίσιο περί 
δημοσίων συμβάσεων και παρέχεται πλέον η δυνατότητα (βλέπε άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016) 
διόρθωσης ή συμπλήρωσης επιμέρους στοιχείων των προσφορών των συμμετεχόντων υπό την 
προϋπόθεση,  βάσει της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου: «(…) να μην τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή, της αναθέτουσας αρχής, να 
αφορά στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας 
σε σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας. Τα ανωτέρω 
ισχύουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. (…)». 
 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 8.2 της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 8.3 έως 8.7  αυτής, προσκομίζουν κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ΄, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στη διακήρυξη Παράρτημα Ε΄, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 .   
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 8.2. της αριθ.20/2022 Διακήρυξης και 
της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 8.3 έως 8.7 αυτής, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 9.3 της Διακήρυξης. Η προσκόμιση των εν λόγω 
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητεί από τους οικονομικούς φορείς, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
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της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
1.2 Όσον αφορά στην από 4-11-2022 επιστολή του οικονομικού φορέα «SPACE ΗELLAS A.E.», όπως 
περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το από 4-11-2022 και ώρα 13:42:47 μήνυμά της μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. [(δ) 
σχετική]: 

Ερώτημα α/α 2: 

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των έργων AFIS, έχουν υλοποιηθεί πέραν των πέντε (5) 
τελευταίων ετών παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί/επιβεβαιωθεί, ότι είναι αποδεκτά έργα τα οποία έχουν 
υλοποιηθεί πέραν των πέντε (5) τελευταίων ετών σε φορείς Επιβολής του Νόμου, αλλά παραμένουν σε 

λειτουργία και διαθέτουν ενεργό συμβόλαιο Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 2: 

Κατόπιν του ανωτέρω ερωτήματος, τροποποιείται η παράγραφος 8.4 του Άρθρου 8: Δικαίωμα και 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής  - Επαγγελματική και Τεχνική  Ικανότητα – Χρηματοοικονομική και Οικονομική 
Επάρκεια (Κεφάλαιο Β΄) της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης, ως εξής: 

«8.4 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει: 

1. να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον έργο τα τελευταία πέντε (05) έτη σε Αρχές Επιβολής 
του Νόμου με αντικείμενο τις σύνθετες αναζητήσεις σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, και ειδικά μεταξύ 
αυτών, 

i. σε βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και 

ii. σε βάσεις δεδομένων φωτογραφιών προσώπου. 

Προς διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία συμβάσεων 
που παραδόθηκαν/εκτελέσθηκαν πριν την τελευταία πενταετία εφόσον αυτά παραμένουν σε λειτουργία 
και διαθέτουν ενεργό συμβόλαιο Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 

2. Παράσχουν βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου συστήματος η οποία να αποδεικνύει τη 
συμβατότητα, διαλειτουργικότητα, ενοποίηση και ολοκλήρωση με την υφιστάμενη υποδομή του Εθνικού 
Συστήματος AFIS. 

3. Παράσχουν βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου συστήματος η οποία να αποδεικνύει τη 
συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και ενοποίηση με την υποβολή αιτήματος ανταλλαγής δεδομένων NIST. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να 
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.» 

Κατ’ αντιστοιχία, τροποποιείται η παράγραφος 9.3.4 του Άρθρου 9: Απόδειξη Ποιοτικής επιλογής της 
αριθ.20/2022 Διακήρυξης, ως εξής: 

«9.3.4 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 
8.4 

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 8.4: 

i. οι οικονομικοί φορείς που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον έργο τα τελευταία πέντε 
(05) έτη, προσκομίζουν κατάλογο με τις αντίστοιχες συμβάσεις που εκτέλεσαν την τελευταία πενταετία, με 
απώτερο σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι την τελευταία διετία δεν έχουν 
εκτελεστεί αντίστοιχες συμβάσεις λόγω covid-19. 

Ο εν λόγω κατάλογος θα έχει την εξής μορφή: 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ Ή ΕΥΡΟΣ 
ΠΟΣΟΥ 
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ΕΡΓΟΥ 

     

Ο ανωτέρω κατάλογος συνοδεύεται από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης που αναφέρουν το 
ποσό (ή εύρος ποσού όταν το στοιχείο είναι διαβαθμισμένο από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή), το 
χρόνο, τον τόπο εκτέλεσης των ανωτέρω προμηθειών και αν περατώθηκαν κανονικά, δηλώνοντας κατά 
πόσο τα παραδοθέντα υλικά συμμορφώνονταν ως προς τις απαιτήσεις και τους όρους της εκάστοτε 
σύμβασης ή/και την επιτυχή υλοποίηση του εκάστοτε έργου ή/και την ικανοποιητική λειτουργία των 
προσφερθέντων ειδών.  

ii. οι οικονομικοί φορείς που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον έργο πριν την τελευταία 
πενταετία και το οποίο παραμένει σε λειτουργία και διαθέτει ενεργό συμβόλαιο Συντήρησης – Τεχνικής 
Υποστήριξης από τον ίδιο οικονομικό φορέα, προσκομίζουν κατάλογο με τις αντίστοιχες συμβάσεις (τόσο 
αυτές που εκτέλεσαν όσο και αυτές που είναι ενεργές). 

Ο εν λόγω κατάλογος θα έχει την εξής μορφή: 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ Ή ΕΥΡΟΣ 
ΠΟΣΟΥ 

     

Ο ανωτέρω κατάλογος συνοδεύεται από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης που αναφέρουν το 
ποσό (ή εύρος ποσού όταν το στοιχείο είναι διαβαθμισμένο από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή), το 
χρόνο, τον τόπο εκτέλεσης των ανωτέρω προμηθειών και αν περατώθηκαν κανονικά, δηλώνοντας κατά 
πόσο τα παραδοθέντα υλικά συμμορφώνονταν ως προς τις απαιτήσεις και τους όρους της εκάστοτε 
σύμβασης ή/και την επιτυχή υλοποίηση του εκάστοτε έργου ή/και την ικανοποιητική λειτουργία των 
προσφερθέντων ειδών. Παράλληλα για τις συμβάσεις που αφορούν σε Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ο 
κατάλογος συνοδεύεται επιπλέον από τα ενεργά συμβόλαια.»  

Η ανωτέρω τροποποίηση συνιστά σημαντική αλλαγή των όρων της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου  .  

Ερώτημα α/α 3: 
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.2 
‘Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης¨ παράγραφος 1.2.1 
‘Αντικείμενο της σύμβασης’ αναφέρεται:  
‘’Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος λήψης και αναγνώρισης δακτυλικών / 
παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS) - λήψης φωτογραφιών προσώπου / ατόμου βάσει του οποίου θα 
εκσυγχρονιστούν τα διαθέσιμα μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του 
σκοπού του αναφορικά με την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος. Εν προκειμένω, στόχος του Έργου είναι η παροχή ηλεκτρονικών μέσων που θα επιταχύνουν 
τις διαδικασίες:  

• Δακτυλοσκοπικής Εξακρίβωσης Ταυτότητας – Ταυτοποίησης Ατόμου και  
• Εξερεύνησης και Δακτυλοσκοπικής Έρευνας Εγκληματιών,  

η αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων και συγκεκριμένα στο Εθνικό σύστημα AFIS: ….’  

Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί το σημείο ii του άρθρου 8, α/α 1, σε βάσεις δεδομένων φωτογραφιών 
προσώπου καθώς το έργο αφορά τη διασύνδεσή του με το εθνικό σύστημα AFIS και παροχή 
διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αποτελεί ελάχιστη απαίτηση 
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 3: 
Το παραπάνω αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό. Η απαίτηση του εδαφίου 1 (ii)  της παραγράφου 8.4 του  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 

 

 
Άρθρου 8 (Κεφάλαιο Β΄) της Διακήρυξης παραμένει ως έχει.  
Συμπληρωματικά βλ. Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 2 της παρούσας.  

2. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης της Α΄ Φάσης   
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την προμήθεια συστήματος λήψης και 
αναγνώρισης δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS)- λήψης φωτογραφιών προσώπου/ατόμου […] 
(ΑΔΑΜ: 22PROC011493293, ΑΔΑ: ΨΘ034653ΠΩ-ΧΕΝ) και πρόκειται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμες ως επισυναπτόμενο αρχείο του 
διαγωνισμού με συστημικό αριθμό -176074-, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr). 

3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-  

 
Ο Υπουργός 

 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΣΩ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 20/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ΟΥ 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ‘’AFIS’’» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ) 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΣΩ 
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.) 

ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 
4. Γρ. κ. Γ.Ε.Λ.Σ. 

5. Γρ.κ. Δ.Κ.Δ.΄ 
6. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ  
7. Γρ. κ. Δ.Κ.Α.’ 

8. Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. 
9. Δ.Η.Δ.ΕΠ. 
10. ΥΟΘΕ 
11. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’ 
12. Δ.Ο.Δ. 
13. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο- 4ο  

 

 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
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