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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997180750 

Πόλη ΥΜΗΤΤΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 172 37 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 2109799353 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο smpournazos@eas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σπυρίδων Μπουρνάζος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.eas.gr 
www.eas.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ  και ανήκει στους φορείς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το 

Ελληνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL). 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση-Εισαγωγικά 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Ε.Α.Σ. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την με κωδικό Λογαριασμού 61 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2023 του Φορέα. 

 

Εισαγωγικά  

Τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά εγκληματικότητας και παραβατικών συμπεριφορών από τη μια πλευρά, 
καθώς και η πληθώρα και η έκταση των βασικών εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) 
από την άλλη, αναδεικνύουν την ανάγκη για ασφάλεια και προστασία. 

http://www.eas.gr/
http://www.eas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) απασχολούν μεγάλο αριθμό μόνιμου προσωπικού στις εγκαταστάσεις 
τους στη Μάνδρα, στο Λαύριο, στο Αίγιο, στα Δερβενοχώρια, στις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος 
Εργοστασίων Ελευσίνας και στον Υμηττό. Επίσης, εντός των εν λόγω εγκαταστάσεων υπάρχει υψηλής αξίας 
εξοπλισμός (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μηχανήματα, έπιπλα κλπ.). Ταυτόχρονα υπάρχει 
σημαντικός όγκος αρχείου, μελετών, οικονομικών και απόρρητων στοιχείων. 

Ειδικά ως προς τις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων 
Ελευσίνας, λόγω της ιδιαιτερότητας των προς φύλαξη εγκαταστάσεων και της απόρρητης φύσης των 
φυλασσομένων αρχείων μέσα σε αυτές, τα οποία είναι υψίστης σημασίας και εξ’ αυτού του λόγου υψηλής 
επικινδυνότητας για πιθανή παραβίαση, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύστημα βασικής 
παρακολούθησης. 

Η σύγχρονη λύση, η οποία εφαρμόζεται ήδη στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, έχει αρχίσει κατά την 
τελευταία τριετία να κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα μετά την θέση σε ισχύ του Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και αφορά την αντικατάσταση της φύλαξης με ανθρώπινο δυναμικό, από 
φύλαξη με Τεχνικά Μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα ασφαλείας και έξυπνες κάμερες.  

Βάσει, ειδικότερα, της από 07-11-2022 Μελέτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. πρωτ. ΕΙΣ 2897-

10/11/2022), το οποίο ανέλαβε για λογαριασμό των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων την εκπόνηση ανάλυσης 

αναφορικά με τα πλεονεκτήματα χρήσης των τεχνικών μέσων στη φύλαξη, πρέπει να λεχθεί ότι όσον αφορά 

στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, αυτές, λόγω του εύρους της έκτασής τους, είναι πρακτικά αδύνατον να φυλαχθούν 

αποτελεσματικά από ανθρώπινο δυναμικό, καθώς το τελευταίο, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να έχει 

συνολική θεώρηση και εποπτεία των αχανών αυτών χώρων. Η άρτια περιφρούρηση των συγκεκριμένων χώρων, 

λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητάς τους, που έγκειται στην έκταση αλλά και την ύπαρξη ευάλωτου και 

επικίνδυνου μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και εύθραυστων αποθηκευόμενων 

εμπορευμάτων και απόρρητων αρχείων, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη χρήση τεχνικών μέσων όπως 

ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές καπνού, θερμικές κάμερες ή/και άλλου τύπου υπερσύγχρονες κάμερες.  

Άλλοι παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της χρήσης των τεχνικών μέσων κατά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

στα ΕΑΣ είναι μεταξύ άλλων οικονομικά οφέλη (π.χ. η αποφυγή καταβολής αποζημιώσεων στην περίπτωση 

εργατικού ατυχήματος, η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης με την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού, η 

εξασφάλιση ρευστότητας μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης των συστημάτων ασφαλείας), η ελαχιστοποίηση 

της δυσκολίας ανεύρεσης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για τη φύλαξη των συγκεκριμένων χώρων 

αλλά κι η εκμηδένιση περιστατικών εκφοβισμού ή/και δωροδοκίας του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε επισφαλή φύλαξη. Επιπροσθέτως, με τη χρήση τεχνικών μέσων, υπάρχει η 

δυνατότητα διατήρησης αρχείων σύμφωνα με τις επιταγές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα προκειμένου να διερευνηθούν κατάλληλα περιστατικά βανδαλισμού, κλοπής, εμπρησμού κλπ. Η 

χρήση τεχνικών μέσων επιβάλλεται μεταξύ άλλων και για λόγους αποφυγής μετάδοσης του COVID-19 και 

περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας που έχει προκαλέσει ο συγκεκριμένος ιός.  Τέλος, η κυριαρχία της 

τεχνολογίας σε όλους του τομείς επιβάλλει και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών φύλαξης.    

Να σημειωθεί, επί παραδείγματι, ότι οι τοποθετημένοι σε καίρια για την ασφάλεια των χώρων σημεία 

ανιχνευτές κίνησης, επιτρέπουν την τάχιστη και άμεση ενεργοποίηση όλου του μηχανισμού ασφαλείας και 

εκμηδενίζουν τις όποιες αστοχίες ή παραλείψεις του ανθρώπινου παράγοντα, καθώς δίνουν άμεσα συναγερμό 

στην περίπτωση παραβίασης του οριζόμενου προς φύλαξη χώρου ανιχνεύοντας κι εντοπίζοντας την 

οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο. 

Στα πλαίσια αυτά, κρίνεται ως απαραίτητο ένα σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με ένα λειτουργούν επί 

24ώρου βάσεως Κέντρο Λήψης Σημάτων, προκειμένου να ενεργοποιείται ένας μηχανισμός αντιμετώπισης 

έκτακτων περιστατικών με την αποστολή περιπολικών άμεσης επέμβασης και την έγκαιρη ειδοποίηση των 

αρμόδιων για την καταστολή εγκληματικών πράξεων φορέων (αστυνομία, πυροσβεστική κλπ.) και με τον τρόπο 

αυτόν να αντιμετωπίζεται στοχευμένα, δραστικά και τάχιστα κάθε απειλή. 



 

 

Επιπρόσθετα, η χρήση θερμικών καμερών θωρακίζει τον χώρο από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς σε 

συνδυασμό με τα υφιστάμενα συστήματα πυρανίχνευσης, ειδοποιεί αυτόματα για την ανίχνευση καπνού, 

προκειμένου να ελεγχθεί το σημείο και να αποτραπεί ήδη από την αρχική της εμφάνιση η εστία φωτιάς, χωρίς 

καμία καθυστέρηση, που θα έθετε σε κίνδυνο όλον τον φυλασσόμενο χώρο των εγκαταστάσεων και θα 

προξενούσε καταστροφικές συνέπειες και απώλειες τόσο σε υλική υποδομή, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η διαχείριση κι αντιμετώπιση του οποιουδήποτε 

βλαπτικού συμβάντος γίνεται αμεσότατα και αποτελεσματικότερα από κάθε άλλη περίπτωση, καθώς δεν 

επαφίεται στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά στην αποδεδειγμένη ικανότητα των τεχνικών μέσων, να 

καταγράψουν και να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε  ανεπιθύμητη κίνηση στον χώρο.  

Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι η επιλογή της φύλαξης με τεχνικά μόνο μέσα είναι εξαιρετικά επωφελής και 

ενδείκνυται για τη φύλαξη και προστασία των εγκαταστάσεών των Ε.Α.Σ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των Ελληνικών 
Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) στη Μάνδρα, στο Λαύριο, στο Αίγιο, στα Δερβενοχώρια, στις πρώην 
εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας και στον Υμηττό, με τεχνικά μέσα.  

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες φύλαξης θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας 
(συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV), υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας, 
υπηρεσίες περιπολίας με όχημα Patrol, υπηρεσίες 24ώρου άμεσης επέμβασης, υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης -προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης συστημάτων ασφαλείας (πρόληψη και 
επανόρθωση) και υπηρεσίες εναέριας επιθεώρησης και ψηφιακής καταγραφής με drone, με την μέθοδο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Ειδικά για τις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας απαιτείται η παγίδευση με 
τεχνικά μέσα μόνο του φυλακίου της πύλης εισόδου καθώς και η ασφάλισή της με μέσα βιντεοεπιτήρησης. 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μεταβολής των εγκαταστάσεων του Υμηττού, τα συστήματα ασφαλείας θα 
εγκατασταθούν εκ νέου στις τυχόν νέες εγκαταστάσεις με δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.   

Λόγω της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου έργου, κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προβεί 
σε αυτοψίες και να υποβάλει προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο φύλαξης.   

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης, λοιπόν, είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των 
Ε.Α.Σ. στη Μάνδρα, στο Λαύριο, στο Αίγιο, στα Δερβενοχώρια, στις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος 
Εργοστασίων Ελευσίνας και στον Υμηττό με τεχνικά μέσα, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.930.000,00 € 
(πλέον ΦΠΑ 24% 1.183.200,00€), ήτοι 6.113.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα 
εξήντα (60) μηνών, ήτοι πέντε (5) ετών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης, ως ορίζονται στην παρούσα.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79713000-5, 35113300-2, 35121000-8. 

ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4965/2022 το οποίο τροποποίησε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016, προβλέπεται 
ότι ειδικότερα για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων ορίζεται ότι η τιμή 
αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
μαθηματικό τύπο: 

Τ = Τπροσφοράς Χ (1+α) 

Όπου α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, Τ_προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του 
οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή 



 

 

της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της. 

 

Το εν λόγω έργο αναλύεται ως εξής: 

«ΦΥΛΑΞΗ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Σ. ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ». 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των τεχνικών μέσων περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης και οι προς 
φύλαξη εγκαταστάσεις αναφέρονται λεπτομερώς στους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσης. 

Περαιτέρω, η παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης θα περιλαμβάνει: 

• Πώληση συστημάτων ασφαλείας με τη μέθοδο του χρησιδανείου (χωρίς υπολειμματική αξία εξαγοράς 
στο τέλος των εξήντα (60) μηνών) και στα 6 προς φύλαξη σημεία. 

• Τηλεπικοινωνιακό Κόστος μετάδοσης σημάτων συναγερμού μέσω δικτύου 4G, SIM Cards (Χρονοχρέωση 
- Ογκοχρέωση μετάδοσης Δεδομένων) και στα 6 προς φύλαξη σημεία. Σε κάθε χώρο εγκατάστασης η 
Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να παρέχει σταθερή γραμμή internet. Ωστόσο, θα χρησιμοποιείται δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας (4G, SIM Cards) για τη μετάδοση σημάτων συναγερμού των ασύρματων συσκευών 
που θα τοποθετηθούν σε απομακρυσμένα σημεία καθώς και για εφεδρική επικοινωνία στα καίρια 
συστήματα σε περίπτωση βλάβης των σταθερών γραμμών. 

• Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας: Διαχείριση Σημάτων, Αποστολή Αναφορών Συμβάντων 
και Video, Συντονισμός Patrol και απομακρυσμένος χειρισμός μικροφωνικής, σειρήνων και φωτισμού 
για αποτροπή, παρακολούθηση των συστημάτων και συντονισμός των ενεργειών αποτροπής, αλλά και 
διαχείρισης κρίσης σε περίπτωση συμβάντος και στα 6 προς φύλαξη σημεία.  
 

• Υπηρεσίες Περιπολίας (δύο νυχτερινές διελεύσεις από τις 22:00 μ.μ. έως τις 06:00 π.μ.) με όχημα Patrol, 
στα σημεία: Μάνδρα, Λαύριο, Αίγιο, Δερβενοχώρια και στον Υμηττό, ειδικά αποκλειστικά στο Λαύριο 
θα παρέχονται και Υπηρεσίες Εναέριας Επιθεώρησης και Ψηφιακής Καταγραφής με drone, με 
τουλάχιστον μια πτήση που θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας (22:00 μ.μ. έως τις 06:00 
π.μ.), με θερμική κάμερα.  
 

•  Άμεση επέμβαση όλο το 24ωρο σε περίπτωση επαληθευμένου συναγερμού, όσες φορές και αν 
απαιτηθεί, εντός 15 λεπτών από τη λήψη του σήματος στα σημεία: Μάνδρα, Λαύριο, Αίγιο, 
Δερβενοχώρια και Υμηττό. 
 

 

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης -Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης των προς εγκατάσταση 
Συστημάτων Ασφαλείας (πρόληψη και επανόρθωση), αντικατάσταση αναλωσίμων, αντικατάσταση 
συσκευών από βανδαλισμό ή άλλη αιτία, για όλη τη συμβατική περίοδο από οποιαδήποτε αιτία, και 
στα 6 προς φύλαξη σημεία.  
 
 

Η κυριότητα των συστημάτων, θα μεταβιβαστεί άνευ ανταλλάγματος στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
μετά το πέρας της συμβατικής περιόδου. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί για το σύνολο του έργου στον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

Λόγω των νέων αναγκών φύλαξης που προκύπτουν, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα διατηρούν το μονομερές 
δικαίωμα αύξησης του κόστους της σύμβασης μέχρι του νόμιμου ορίου. 

 



 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εντάσσονται τα κάτωθι ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, καθώς ο ανάδοχος 
θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία του συστήματος άνευ πρόσθετου κόστους για τα Ε.Α.Σ., καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης: 

 

 Εκπόνηση Μελέτης Ασφαλείας/ Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

 Ρυθμίσεις και παραμετροποίηση του εξοπλισμού, 

 Θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

 Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση με ανταλλακτικά σε χρέωση του αναδόχου για κάθε βλάβη 
από οποιαδήποτε αιτία, εξαιρουμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας και βανδαλισμών, όπου το κόστος 
ανταλλακτικών και υπηρεσιών, βαραίνουν τα Ε.Α.Σ. (τυπικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι ο 
πόλεμος, το πραξικόπημα, οι απρόβλεπτες κυβερνητικές απαγορεύσεις, αιφνίδιες φυσικές 
καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, τσουνάμι, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ.), ή ακόμα και τα "ακραία καιρικά 
φαινόμενα"). 

 Λήψη, αξιολόγηση (Video verification, Video Patrol κλπ.), σημάτων από το Κ.Λ.Σ. του αναδόχου. 

 Επικοινωνία του Κ.Λ.Σ με το περιπολικό άμεσης επέμβασης του αναδόχου, τους εκπροσώπους του 
φορέα, και τις δημόσιες αρχές (να διασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης εικόνας από τα 
κατά τόπους εγκατεστημένα καταγραφικά, όπου υποδειχθεί, εφόσον εξασφαλίζεται από τα Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα, σταθερό ενσύρματο internet στα σημεία ενδιαφέροντος).  

 Ο ανάδοχος φέρει την υποχρέωση προμήθειας ανεξάρτητης τηλεπικοινωνιακής mobile σύνδεσης 
κινητής τηλεφωνίας για τη σύνδεση των συστημάτων συναγερμού καθώς και ανεξάρτητης 
τηλεπικοινωνιακής mobile σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τη σύνδεση των συστημάτων κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης σταθερών 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 

 Τήρηση αρχείου δεδομένων συμβάντων και οπτικού υλικού (Video), σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

• Εξαγωγή και παράδοση οπτικού υλικού (Video) στις δημόσιες αρχές όπου και όταν ζητηθεί, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. 
 

Το σύστημα θα ανιχνεύει και θα ενημερώνει έγκαιρα το ΚΛΣ για κάθε απόπειρα παραβίασης ούτως ώστε να 
είναι δυνατή η αποτροπή της μέσω σειρήνων ή ηχητικής ειδοποίησης από μικροφωνική εγκατάσταση που θα 
έχει τοποθετηθεί στον φυλασσόμενο χώρο, καθώς και η έγκαιρη αποστολή οχήματος περιπολίας του αναδόχου 
και drone, όπου απαιτείται. 

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, θα υλοποιηθεί με την χρήση εξοπλισμού ανάλυσης κίνησης (video 
analytics) σε εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον και θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση ανεξάρτητα των καιρικών 
συνθηκών. 

Για εφαρμογές όπου απαιτείται ενημέρωση από διάρρηξη, πυρκαγιά, παράνομη είσοδο σε χώρο ή απειλή κατά 
της ζωής, το σύστημα θα σηματοδοτεί προς το ΚΛΣ έγκαιρα την σχετική απειλή παρέχοντας στους χειριστές τη 
δυνατότητα οπτικής επιβεβαίωσης του συμβάντος μέσω εικονοληπτών, συστήματος alarm αλλά και αποτροπής 
με όλα τα συνδεδεμένα μέσα. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την εγκατάσταση των μέσων ηλεκτρονικής προστασίας εντός τριμήνου 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος με την παρέλευση των τριών (3) μηνών, θα 
υλοποιήσει όλες τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που θα υποβάλει στην τεχνική 
του προσφορά. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του έργου, να παραδώσει στα Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα, πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης του έργου. 



 

 

 

Η παροχή Υπηρεσιών πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: 

 
• Πώληση συστημάτων ασφαλείας με τη μέθοδο του χρησιδανείου (χωρίς υπολειμματική αξία εξαγοράς 
στο τέλος των εξήντα (60) μηνών) και στα 6 προς φύλαξη σημεία. 

• Τηλεπικοινωνιακό Κόστος μετάδοσης σημάτων συναγερμού μέσω δικτύου 4G, SIM Cards (Χρονοχρέωση 
- Ογκοχρέωση μετάδοσης Δεδομένων) και στα 6 προς φύλαξη σημεία. Σε κάθε χώρο εγκατάστασης η 
Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να παρέχει σταθερή γραμμή internet. Ωστόσο, θα χρησιμοποιείται δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας (4G, SIM Cards) για τη μετάδοση σημάτων συναγερμού των ασύρματων συσκευών που θα 
τοποθετηθούν σε απομακρυσμένα σημεία καθώς και για εφεδρική επικοινωνία στα καίρια συστήματα σε 
περίπτωση βλάβης των σταθερών γραμμών. 

• Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας: Διαχείριση Σημάτων, Αποστολή Αναφορών Συμβάντων 
και Video, Συντονισμός Patrol και απομακρυσμένος χειρισμός μικροφωνικής, σειρήνων και φωτισμού για 
αποτροπή, παρακολούθηση των συστημάτων και συντονισμός των ενεργειών αποτροπής, αλλά και διαχείρισης 
κρίσης σε περίπτωση συμβάντος και στα 6 προς φύλαξη σημεία.  

 

• Υπηρεσίες Περιπολίας (δύο νυχτερινές διελεύσεις από τις 22:00 μ.μ. έως τις 06:00 π.μ.) με όχημα Patrol, 
στα σημεία: Μάνδρα, Λαύριο, Αίγιο, Δερβενοχώρια και Υμηττό, και ειδικά αποκλειστικά στο Λαύριο θα 
παρέχονται και Υπηρεσίες Εναέριας Επιθεώρησης και Ψηφιακής Καταγραφής με drone, με τουλάχιστον μια 
πτήση που θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας (22:00 μ.μ. έως τις 06:00 π.μ.), με θερμική κάμερα.  

 

•  Άμεση επέμβαση όλο το 24ωρο σε περίπτωση επαληθευμένου συναγερμού, όσες φορές και αν 
απαιτηθεί, εντός 15 λεπτών από τη λήψη του σήματος στα σημεία: Μάνδρα, Λαύριο, Αίγιο, Δερβενοχώρια και 
Υμηττό.  

 
 

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης -Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας 
(πρόληψη και επανόρθωση), αντικατάσταση αναλωσίμων, αντικατάσταση συσκευών από βανδαλισμό ή άλλη 
αιτία, για όλη τη συμβατική περίοδο από οποιαδήποτε αιτία, και στα 6 προς φύλαξη σημεία.  

 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται : 
 

• Να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες και την τρωτότητα - επικινδυνότητα που παρουσιάζει 
το κάθε σημείο, ως προς την εγκατάσταση κατάλληλων τεχνικών συστημάτων και την ορθή 
σύνδεση αυτών στο Κ.Λ.Σ της εταιρίας τους, έχοντας πλήρη και σαφή αντίληψη και καταγραφή 
όλων των ζωνών, προκειμένου να παρέχουν συγκεκριμένη και άμεση πληροφόρηση για κάθε 
ενδεχόμενη παραβίαση. 

• Να προσκομίσουν πλήρη τεχνική περιγραφή των μέσων και υπηρεσιών που θα 
χρησιμοποιήσουν για την έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή εισβολέων. 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί, επί ποινή 
αποκλεισμού, η πραγματοποίηση από τους οικονομικούς φορείς επιτόπιας επίσκεψης, σε κάθε μία από τις έξι 
(6) εγκαταστάσεις των Ε.Α.Σ., ήτοι στις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας, στη 
Μάνδρα, στα Δερβενοχώρια, στο Αίγιο, στο Λαύριο και στον Υμηττό, στις οποίες θα εγκατασταθούν τα 
συστήματα ασφαλείας, προκειμένου με τον τρόπο αυτόν οι οικονομικοί φορείς να αποκτήσουν ιδία αντίληψη 
του έργου.  

Ειδικότερα, η αυτοψία σε καθεμία από τις ως άνω τοποθεσίες θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και 
ώρα που ορίζεται κατωτέρω από την Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει για όλους τους υποψήφιους οικονομικούς 
φορείς. Η αυτοψία στις εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθεί από έναν ή δύο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
του υποψήφιου οικονομικού φορέα. Σημειωτέον ότι κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, λόγω της έκτασης 



 

 

των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση της δυσκολίας της αυτοψίας αλλά και λόγω της απόρρητης φύσης των 
εγκαταστάσεων, έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει μέχρι και δύο (2) εκπροσώπους προς διενέργεια 
αυτοψίας.  Η προσέλευση στις εγκαταστάσεις προς διενέργεια αυτοψίας θα πραγματοποιείται με τη σχετική 
άδεια εισόδου.  

Αναφορικά με τους χρόνους αυτοψίας : 

Η αυτοψία στον Υμηττό θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2022 από τις 08:30 – 13:30. 

Η αυτοψία στις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας και στη Μάνδρα θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, 27 Δεκεμβρίου 2022, από τις 08:30 – 13:30 με χρονικά πρώτη τοποθεσία τις 
πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας.  

Η αυτοψία στα Δερβενοχώρια θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2022 από τις 08:30 – 13:30. 

Η αυτοψία στο Αίγιο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2022 από τις 08:30 – 13:30. 

Η αυτοψία στο Λαύριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2022 από τις 08:30 – 13:30. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν το αίτημά τους για επιτόπια επίσκεψη, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2022. Επίσης, απαιτείται, μαζί με το αίτημα να υποβάλουν, μέσω της 
ίδιας ως άνω πλατφόρμας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά εξουσιοδότησης προς τον εκπρόσωπο ή τους 
εκπροσώπους που θα διενεργήσει/ουν την αυτοψία για να του χορηγηθεί η σχετική άδεια εισόδου. 
Συγκεκριμένα, απαιτείται να υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ : α) εξουσιοδότηση προς διενέργεια 
αυτοψίας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προς συγκεκριμένο/ους υπάλληλό/ους της 
καθώς και β) θεωρημένη κατάσταση ΣΕΠΕ, από την οποία θα προκύπτει ότι ο εξουσιοδοτούμενος/οι ανήκει/ουν 
στο προσωπικό της.  

Σημειωτέον ότι η διενέργεια αυτοψίας είναι υποχρεωτική για καθεμία από τις έξι (6) εγκαταστάσεις και για 
κάθε μία από τις έξι (6) διακεκριμένες αυτοψίες θα χορηγηθεί βεβαίωση αυτοψίας ανά εγκατάσταση.   

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και λαμβανομένων υπόψιν: 

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

3. του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις 

4. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

5. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

8. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 



 

 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

9. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις», 

10. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Αρχής», 

11. του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), 

12. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

13. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

14. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

15. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

16. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

17. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

18. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

19. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

20. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

21. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

22. του ν. 4314/2014 (Α’ 265)  

23. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

24. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

25. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

26. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

27. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

28. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 



 

 

29. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

30. την υπ’ αριθμόν 232/15.12.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, Θέμα 4ο  περί 
διενέργειας και έγκρισης σχεδίου τεύχους  

31. την Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Ε1Θ46ΨΧΗΘ-ΒΥΔ 

32. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

33. της από 07/11/2022 (αρ. πρωτ. ΕΙΣ 2897-10/11/2022) Μελέτης για «τον Σχεδιασμό ενός 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Προστασίας (Ο.Σ.Π), για τη Διαχείριση Εγκαταστάσεων, Εμπορευμάτων, 
Υλικών και Προσωπικού» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

34. του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 περί τροποποίησης του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία 
 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19η/01/2023 και ώρα 23:59  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/12/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 22PROC011840995) 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr   με συστημικό αριθμό 180029. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016:  
 

Εφημερίδα : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ Ημερομηνία αποστολής : 19/12/2022 

Εφημερίδα : ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ημερομηνία αποστολής : 19/12/2022 

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 
76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


 

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
https://www.eas.gr/prokiryxeis/ 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον Ν. 3548/07 όπως 
ισχύει. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος B του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.



 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

♦ η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

♦ οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

♦ η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

♦ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

♦ το σχέδιο της σύμβασης. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης 
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 



 

 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (98.600,00€).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  



 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί , ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 
του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 



 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους. 

Οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
αντιστοιχούν στο Μέρος ΙΙΙ, Β και Γ του ΕΕΕΣ, ενώ οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας αντιστοιχούν στο Μέρος ΙΙΙ, Γ του ΕΕΕΣ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 



 

 

με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, ιδίως 
εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους καθώς και αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή 
της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η 
κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 
τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του 
ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως, και όχι αποκλειστικά, τα 
προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Α' 115) 
όπως ισχύει. Συνεπώς, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώσουν στα οικεία πεδία του ΕΕΕΣ τις τυχόν 
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας οι οποίες χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 2063/Δ1632/2011 (Β' 
266) ΥΑ η οποία αντικαταστάθηκε με την 29164/755/27.06.2019 (Β' 2686/02.07.2019) ΥΑ, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ανεξαρτήτως του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων από τους οποίους 
προκύπτουν, του είδους των παραβάσεων που αφορούν και δεν απαιτείται οι κυρώσεις αυτές να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Τυχόν παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όπως αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω εδάφιο, δηλώνεται από 
τους οικονομικούς φορείς τόσο ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όσο και ως παραβίαση της εργατικής 
νομοθεσίας. Παράλειψη της σχετικής δήλωσης έστω και σε ένα εκ των δυο πεδίων του ΕΕΕΣ συνεπάγεται 
τον αποκλεισμό του υποψηφίου οικονομικού φορέα, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 



 

 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος 
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις 
ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  
που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 
firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές 
εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 
δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.  

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία , προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση . 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 



 

 

2.2.3.10.  Οικονομικός φορέας, εφόσον πρόκειται για: α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία. β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα 
αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας, ή γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί 
εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στα στοιχεία α) ή β) της παρούσας, 
συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της 
σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την 
έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς παροχή υπηρεσίας, ήτοι 

υπηρεσίες φύλαξης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

Επιμελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυμία και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν και να 

διαθέτουν έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ για το επάγγελμα τους. 

Η εγγραφή των οικονομικών φορέων στα οικεία επιμελητήρια απαιτείται να είναι σε ισχύ, τόσο κατά την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που τα ως άνω δεν εκδίδονται, πρέπει να αναπληρωθούν επί ποινή αποκλεισμού με Ένορκη 

Βεβαίωση - Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται υποχρεωτικά να διαθέτουν οικονομική και χρηματοδοτική 
ικανότητα, η οποία θα προκύπτει από:  
α) την πιστοληπτική ικανότητα τους. Η πιστοληπτική ικανότητα προκύπτει από βεβαίωση τράπεζας 
ημεδαπής  ή αλλοδαπής και θεωρείται επαρκής, εφόσον το ποσόν αυτής ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό 
του 2.000.000, 00 € (δύο εκατομμυρίων ευρώ). 
Σε περίπτωση δε Ένωσης/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 
β) Επίσης, ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 
2021), πρέπει να είναι άνω των 3.000.000,00 €.  
γ) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να μην έχουν πάνω από μία (1) ζημιογόνα χρήση τα τελευταία 
τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021). 
δ) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης 
Γενικής Αστικής Ευθύνης (λαθών και παραλείψεων), αθροιστικού ορίου τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 
ευρώ (5.000.000,00 €) με όριο ανά ζημία ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €). 
ε) Το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) των υποψηφίων οικονομικών φορέων απαιτείται να 
είναι ενταγμένο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημίες έναντι τρίτων με κατ΄ ελάχιστον όριο ποσού 1.200.000,00€. 
 



 

 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, για την συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, οφείλουν να διαθέτουν 
επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:  

 

1. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την τελευταία εξαετία (από το 
έτος 2017 έως και το έτος 2022) μια (1) τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών που να αφορά στην 
εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, προληπτική και επανορθωτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας 
(τουλάχιστον αντιδιαρρηκτικού συστήματος και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης), καθώς και την 
αδιάλειπτη επιτήρηση συμβάντων των συστημάτων αυτών από το Κέντρο Λήψης Σημάτων του με παροχή 
οχήματος άμεσης επέμβασης, συνολικής αξίας τουλάχιστον 2.000.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
ή να έχουν μια (1) εν εξελίξει σύμβαση, της οποίας το εκτελεσθέν μέρος να αντιστοιχεί σε ποσό τουλάχιστον 
2.000.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να 
προσκομίσουν σχετικά αντίγραφα συμβάσεων, καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή, στην περίπτωση 
που το έργο είναι σε εξέλιξη, συμβάσεις των εν εξελίξει έργων.  

 

2.Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης με τη χρήση Drone.  

3. Επίσης, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού και λόγω της απαιτητικής φύσης του έργου, οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ήδη κατά την υποβολή της προσφοράς δύο drones (ένα κύριο και ένα 
εφεδρικό), τα οποία να εντάσσονται σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες έναντι τρίτων με ελάχιστο όριο ποσού 1.200.000,00€ 
και τα οποία κατ΄ ελάχιστον να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Σ., όπως 
αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι.   

4.Να διαθέτουν άδεια ραδιοδικτύου κατηγορίας Α, σε ισχύ εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς και βεβαίωση 
χρήσης υπηρεσιών TETRA, αφού η ιδιαίτερη γεωλογική μορφολογία της προς φύλαξη εγκατάστασης 
χαρακτηρίζεται από πλήθος «νεκρών» περιοχών επικοινωνίας.   

5.Να διαθέτουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους τουλάχιστον τέσσερις (4) Τεχνολόγους 
- Ηλεκτρονικούς με πλήρη απασχόληση και με άδεια Εργασίας προσωπικού Ασφαλείας κατηγορίας Β’ με 
αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

6.Να διαθέτουν υπεύθυνο έργου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δέκα (10) ετών σε υπηρεσίες φύλαξης.  

7.Να διαθέτουν στο προσωπικό τους τουλάχιστον τέσσερις (4) φύλακες με άδεια Εργασίας προσωπικού 

Ασφαλείας κατηγορίας Α΄ ή Β’ και με Πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή μη επανδρωμένου αεροσκάφους 

(drone) για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α3 από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

 
8.Να διαθέτουν ειδικό τμήμα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) με εξειδικευμένο προσωπικό και να 

διαθέτουν Διευθυντή Τμήματος Εναερίων Μέσων, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά, Βεβαίωση 

Σπουδών παρακολούθησης Προγράμματος UAV Security από Δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, 



 

 

Πιστοποιητικό Επάρκειας Χειριστή Drone κατηγοριών Α1, Α2 και Α3, καθώς και Άδεια Εκπαιδευτή ΣμηΕΑ, 

εκδιδομένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

  
9.Κεντρικό ρόλο επιχειρησιακού συντονιστή θα έχει το ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων Αναφορών και 

Συντονισμού της εταιρείας security, το οποίο θα λαμβάνει ηλεκτρονικά το στίγμα της θέσης όλων των 

οχημάτων Patrol σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα μπορεί να ειδοποιεί και εκ παραλλήλου τις αρμόδιες αρχές 

σε κάθε περίπτωση και ανάλογα το γεγονός. Λόγω της επιχειρησιακής φύσεως του υπό φύλαξη έργου, οι 

υποψήφιοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αποδείξουν την ύπαρξη ιδιόκτητου και όχι 

συνεργαζόμενου Κέντρου Λήψεως Σημάτων και Αναφορών εγκατεστημένου στην φυσική έδρα της 

επιχείρησης, με την ανωτέρω δυνατότητα, προσκομίζοντας σχετικές εκτυπώσεις μιας ημέρας εντός 

τελευταίου τριμήνου σχετικά με τη λήψη πληροφοριών από τη θέση των οχημάτων. Επίσης, το Κέντρο 

Λήψεως Σημάτων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου των θέσεων 

των φυλάκων και σε πραγματικό χρόνο (σημειακή αναγνώριση). Με τον τρόπο αυτό θα παρέχονται 

πληροφορίες για την κίνησή τους και θα λαμβάνεται και συναγερμός σε περίπτωσης πτώσης από επίθεση 

όταν αυτή θα βρίσκονται εκτός του οχήματος Patrol. Ως ξεχωριστά αποδεικτικά στοιχεία (σε σχέση με τα 

οχήματα), επί ποινή αποκλεισμού, ορίζονται οι εκτυπώσεις μιας ημέρας εντός του τελευταίου τριμήνου, του 

ιστορικού παρακολούθησης των φυλάκων.  

 

10.Ειδικότερα, στο Κ.Λ.Σ. της εταιρείας, θα λαμβάνονται όλα τα σήματα από τα εγκατεστημένα συστήματα 

ασφαλείας, μέσω Videoanalytics, τα οποία θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται αδιαλείπτως από 

χειριστή στο Κ.Λ.Σ., ο οποίος θα αξιολογεί το σήμα και κατόπιν τούτου θα ενεργοποιεί το μηχανισμό της 

Άμεσης Επέμβασης.   

 

11. Επιπλέον, τα drones θα πρέπει να έχoυν τη δυνατότητα να συνδέονται με το 24ωρο Επιχειρησιακό Κέντρο 

της αναδόχου εταιρείας κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση διαχείρισης 

συμβάντος ή κρίσης, μεταδίδοντας την εικόνα σε πραγματικό χρόνο (REAL TIME), προς τούτο θα πρέπει να 

προσκομιστούν εικόνες από video που μεταδίδει το drone στο Κ.Λ.Σ. της αναδόχου εταιρείας. Απαιτείται, 

επίσης, να προσκομιστεί Εκτύπωση του ιστορικού λήψεως σημάτων από τουλάχιστον ένα πελάτη ο οποίος 

είναι συνδεδεμένος στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων του οικονομικού φορέα, με το αντίστοιχο τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών. 

 
12. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) τετρακίνητα 4 Χ 4 οχήματα περιπολίας patrol. 

13. Να αποδείξουν ότι σε χρόνο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς: 

• Ήταν συνδεδεμένοι, χίλιοι (1.000) τουλάχιστον συνδρομητές με συστήματα αντιδιαρρηκτικά. 

• Ήταν συνδεδεμένοι, πενήντα (50) τουλάχιστον συνδρομητές με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης όπου 

εκτελούνται λειτουργίες επιβεβαίωσης συναγερμού (video verification) και λειτουργίες απομακρυσμένης 

περιπολίας. (Video Patrol) 

• Ήταν συνδεδεμένοι πέντε (5) τουλάχιστον συνδρομητές με συστήματα ασφαλείας όπου εκτελούνται 

λειτουργίες έγκαιρης ανίχνευσης εισβολής σε μη επανδρωμένη εγκατάσταση. 

14.Λόγω της ιδιαίτερης φύσεως των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Σ. και της ανάγκης τήρησης απορρήτου, οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για την εφαρμογή 

των διεθνών προτύπων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή Υπεύθυνη Δήλωση περί εφαρμογής των διεθνών προτύπων του 

Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από δηλωμένο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) του οικονομικού φορέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση της Υπεύθυνης 

Δήλωσης από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, απαιτείται να προσκομιστεί και αντίγραφο της 

πιστοποίησης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του 

οικονομικού φορέα.  



 

 

Επίσης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, στο πλαίσιο της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, όλα τα στοιχεία που ειδικότερα αναγράφονται στο άρθρο 2.4.3.2 της 
παρούσης, τα οποία θα προσκομίζονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής 
τους προσφοράς.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι για την συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, οφείλουν να 
συμμορφώνονται, επί ποινή αποκλεισμού, με τα ακόλουθα πρότυπα ποιότητας ή ισοδύναμα: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας) Με πεδίο πιστοποίησης, της υπηρεσίες 
ασφαλείας και τη διαχείριση Κ.Λ.Σ εντός εγκατάστασης 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 (Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία) 

 Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 (Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών) 

 Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 (Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας) 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) 

 Πιστοποιητικό ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας) 

 Βεβαίωση ISO 18788:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας )  

 Πιστοποιητικό ISO 37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας)   

 Βεβαίωση ISO/PAS 45005:2020 (Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας) 

 Πιστοποιητικό ISO 26000:2010 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης. 

 
 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει και ισοδύναμα πιστοποιητικά των ανωτέρω αναφερομένων, που έχουν 

εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 

κράτη-μέλη. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 307, του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 



 

 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από 
την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  



 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 (καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας), 2.2.5 (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια), 2.2.6 (τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα) και 2.2.7 (πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ) της παρούσης, καταθέτουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, ηλεκτρονικά, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 

3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του 

ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 

παρούσας. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.  Ο 

οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ . 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής . 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,  την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 

περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 

του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα 

με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

θετικής απάντησης . 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 

δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

 



 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, 
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 



 

 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση 
του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη 
εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων 
ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 
αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, 
ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές 
εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το 
οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 



 

 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση 
μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη 
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 
της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως 
αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

α)Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 



 

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος. 

β) Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
2 του Ν. 2518/Φ.Ε.Κ. 164 Α’/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3707/Φ.Ε.Κ. 209 Α’/2008, η οποία πρέπει 
να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία 
υποβολής των αποδεικτικών μέσων. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5. οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Βεβαίωση Πιστοληπτικής ικανότητας από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α'13) 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Η Τραπεζική Βεβαίωση 
Πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

β) Αντίγραφα Ισολογισμών ή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος που θα αποδεικνύουν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.2.5 της παρούσης. 

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης (λαθών και παραλείψεων), 
αθροιστικού ορίου τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) με όριο ανά ζημία ύψους τριών 
εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €). Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπεται 
απαλλαγή πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι ο Ανάδοχος θα καλύψει έως του ποσού της απαλλαγής τις όποιες υλικές ζημιές και 
σωματικές βλάβες προκύψουν. 

δ) σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης των 
συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες έναντι τρίτων 
με κατ’ ελάχιστον όριο ποσού 1.200.000,00€.  
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

 
Κατάλογο παρασχεθεισών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.2.6 της παρούσας. 
 
 
Ο κατάλογος των παρασχεθεισών υπηρεσιών συντάσσεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 
 



 

 

α/α 

Αποδέκτης υπηρεσίας 

Σύντομη 
περιγραφή 
παρασχεθείσας 
υπηρεσίας 

Διάρκεια 
εκτέλεσης 
σύμβασης Προϋπολογισμός 

Βεβαίωση 
καλής 
εκτέλεσης ή 
σύμβαση  

1 
     

2 
     

3 
     

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικά αντίγραφα συμβάσεων, καθώς και 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή, στην περίπτωση που το έργο είναι σε εξέλιξη, συμβάσεις των εν εξελίξει 
έργων.  

 

2.Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης με τη χρήση Drone.  

3. Επίσης, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να περιλαμβάνονται δύο drones (ένα κύριο και ένα εφεδρικό), τα οποία 
να είναι ασφαλισμένα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σε ασφαλιστική εταιρεία, για 
σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες έναντι τρίτων με ελάχιστο συνολικό όριο ποσού 1.200.000,00€ και τα 
οποία κατ΄ ελάχιστον να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Σ., όπως αυτές 
αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι. Απαιτείται να συμπροσκομιστούν και τιμολόγιο αγοράς ή μισθωτήριο 
συμβόλαιο των drones με τις κατ’ ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσης. 

4.Να προσκομίσουν άδεια ραδιοδικτύου κατηγορίας Α, σε ισχύ εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς και 
βεβαίωση χρήσης υπηρεσιών TETRA, αφού η ιδιαίτερη γεωλογική μορφολογία της προς φύλαξη 
εγκατάστασης χαρακτηρίζεται από πλήθος «νεκρών» περιοχών επικοινωνίας.   

5.Να  προσκομίσουν τις άδειες Εργασίας προσωπικού Ασφαλείας κατηγορίας Β’ τεσσάρων (4) Τεχνολόγων - 
Ηλεκτρονικών με πλήρη απασχόληση και για την απόδειξη της εμπειρίας τους, να προσκομίσουν τη 
θεωρημένη από το ΣΕΠΕ κατάσταση προσωπικού στην οποία αυτοί περιλαμβάνονται.  

6.Να προσκομίσουν ως αποδεικτικά εμπειρίας του υπευθύνου έργου σε υπηρεσίες φύλαξης, βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα/ένσημα και πίνακα προσωπικού ΣΕΠΕ στην οποία αυτός να συμπεριλαμβάνεται.  

7.Να προσκομίσουν τα Πιστοποιητικά επάρκειας χειριστών μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) για τις 
κατηγορίες Α1, Α2 και Α3 από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
φυλάκων και να συμπροσκομίσουν και τις αντίστοιχες άδειες Εργασίας προσωπικού Ασφαλείας κατηγορίας 
Α΄ ή Β’ αυτών, καθώς και πίνακα προσωπικού ΣΕΠΕ στον οποίο αυτοί περιλαμβάνονται.  

8.Να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν Διευθυντή Τμήματος Εναερίων 

Μέσων, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά, Βεβαίωση Σπουδών παρακολούθησης Προγράμματος 

UAV Security από Δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, Πιστοποιητικό Επάρκειας Χειριστή Drone κατηγοριών 

Α1, Α2 και Α3, καθώς και Άδεια Εκπαιδευτή ΣμηΕΑ, εκδιδομένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 



 

 

  
9.Κεντρικό ρόλο επιχειρησιακού συντονιστή θα έχει το ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων Αναφορών και 

Συντονισμού της εταιρείας security, το οποίο θα λαμβάνει ηλεκτρονικά το στίγμα της θέσης όλων των 

οχημάτων Patrol σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα μπορεί να ειδοποιεί και εκ παραλλήλου τις αρμόδιες αρχές 

σε κάθε περίπτωση και ανάλογα το γεγονός. Λόγω της επιχειρησιακής φύσεως του υπό φύλαξη έργου, οι 

υποψήφιοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αποδείξουν την ύπαρξη ιδιόκτητου και όχι 

συνεργαζόμενου Κέντρου Λήψεως Σημάτων και Αναφορών εγκατεστημένου στην φυσική έδρα της 

επιχείρησης, με την ανωτέρω δυνατότητα, προσκομίζοντας σχετικές εκτυπώσεις μιας ημέρας εντός 

τελευταίου τριμήνου σχετικά με τη λήψη πληροφοριών από τη θέση των οχημάτων. Επίσης, το Κέντρο 

Λήψεως Σημάτων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου των θέσεων 

των φυλάκων και σε πραγματικό χρόνο (σημειακή αναγνώριση). Με τον τρόπο αυτό θα παρέχονται 

πληροφορίες για την κίνησή τους και θα λαμβάνεται και συναγερμός σε περίπτωσης πτώσης από επίθεση 

όταν αυτή θα βρίσκονται εκτός του οχήματος Patrol. Ως ξεχωριστά αποδεικτικά στοιχεία (σε σχέση με τα 

οχήματα), επί ποινή αποκλεισμού, ορίζονται οι εκτυπώσεις μιας ημέρας εντός του τελευταίου τριμήνου, του 

ιστορικού παρακολούθησης των φυλάκων.  

 

10.Ειδικότερα, στο Κ.Λ.Σ. της εταιρείας, θα λαμβάνονται όλα τα σήματα από τα εγκατεστημένα συστήματα 

ασφαλείας, μέσω Videoanalytics, τα οποία θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται αδιαλείπτως από 

χειριστή στο Κ.Λ.Σ., ο οποίος θα αξιολογεί το σήμα και κατόπιν τούτου θα ενεργοποιεί το μηχανισμό της 

Άμεσης Επέμβασης. Προς τούτο, προσκομίζονται αποδεικτικά υποστήριξης των εγκατεστημένων 

συστημάτων ασφαλείας, μέσω Videoanalytics, του αναδόχου.  

 

11. Επιπλέον, τα drones θα πρέπει  να έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με το 24ωρο Επιχειρησιακό 

Κέντρο της αναδόχου εταιρείας κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση διαχείρισης 

συμβάντος ή κρίσης, μεταδίδοντας την εικόνα σε πραγματικό χρόνο (REAL TIME), προς τούτο θα πρέπει να 

προσκομιστούν εικόνες από video που μεταδίδουν τα drones στο Κ.Λ.Σ. της αναδόχου εταιρείας. Απαιτείται, 

επίσης, να προσκομιστεί Εκτύπωση του ιστορικού λήψεως σημάτων από τουλάχιστον ένα πελάτη ο οποίος 

είναι συνδεδεμένος στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων του οικονομικού φορέα, με το αντίστοιχο τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών. 

 
12. Να προσκομιστούν οι άδειες κυκλοφορίας τουλάχιστον πέντε (5) τετρακίνητων 4 Χ 4 οχημάτων 

περιπολίας patrol και τα μισθωτήρια συμβόλαια, στην περίπτωση που τα οχήματα είναι μισθωμένα.  

13. Να προσκομίσουν εκτυπώσεις που να αποδεικνύουν ότι σε χρόνο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν 

την υποβολή της προσφοράς: 

• Ήταν συνδεδεμένοι, χίλιοι (1.000) τουλάχιστον συνδρομητές με συστήματα αντιδιαρρηκτικά. 

• Ήταν συνδεδεμένοι, πενήντα (50) τουλάχιστον συνδρομητές με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης όπου 

εκτελούνται λειτουργίες επιβεβαίωσης συναγερμού (video verification) και λειτουργίες απομακρυσμένης 

περιπολίας. (Video Patrol) 

• Ήταν συνδεδεμένοι πέντε (5) τουλάχιστον συνδρομητές με συστήματα ασφαλείας όπου εκτελούνται 

λειτουργίες έγκαιρης ανίχνευσης εισβολής σε μη επανδρωμένη εγκατάσταση. 

14.Λόγω της ιδιαίτερης φύσεως των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Σ. και της ανάγκης τήρησης απορρήτου, οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για την εφαρμογή 

των διεθνών προτύπων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή Υπεύθυνη Δήλωση περί εφαρμογής των διεθνών προτύπων του 

Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από δηλωμένο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) του οικονομικού φορέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση της Υπεύθυνης 

Δήλωσης από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, απαιτείται να προσκομιστεί και αντίγραφο της 



 

 

πιστοποίησης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του 

οικονομικού φορέα.  

 

15. Να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις αυτοψίας των υπό φύλαξη εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται 

στο άρθρο 1.3. της παρούσης. Να σημειωθεί ότι η διενέργεια αυτοψίας είναι υποχρεωτική, επί ποινή 

αποκλεισμού για καθεμία από τις έξι (6) εγκαταστάσεις και ότι θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση 

αυτοψίας ανά εγκατάσταση.   

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.2.7. πρότυπα ποιότητας που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς. 

Τα εν λόγω πρότυπα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, πρακτικό γενικής 
συνέλευσης, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω, ή μέρος αυτών, προκύπτουν από πιστοποιητικά του Γ.Ε.Μ.Η., αυτά θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VIII του 
Προσαρτήματος B' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 



 

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας- τιμής. 

Θα αξιολογηθούν τα ακόλουθα κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

• Κριτήριο 1. (30%) 
 Πληρότητα προτεινόμενης λύσης έγκαιρης ανίχνευσης ανά εγκατάσταση, η 

οποία θα συνδυάζεται με την προσκόμιση συμβάσεων ή τιμολογίων εντός 
της τελευταίας πενταετίας, από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία του 



 

 

υποψηφίου σε εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, υπηρεσίες ΚΛΣ και 
άμεσης επέμβασης. Θα συνεκτιμηθεί η υλοποίηση μίας οιασδήποτε 
σύμβασης χρηματοδοτικής σύμβασης (leasing) (15%). 

 Ο χρόνος αντίληψης από το ΚΛΣ για άτομο που προσπαθεί να διασχίσει 
προστατευμένη περιοχή (2,5%). 

 Ο χρόνος έναρξης μετάδοσης ηχητικού μηνύματος αποτροπής στην 
εγκατάσταση (2,5%). 

 Τεχνικές απόρριψης συναγερμών, απόρροια περιβαλλοντικών συνθηκών – 

false alarm (5 %). 

 Τεχνικές ανίχνευσης κακόβουλων πράξεων κατά του εξοπλισμού 
ασφαλείας (2,5%). 

 Τεχνικές καταχώρησης και ανάκτησης του ιστορικού του συνόλου των 
δεδομένων(ενδεικτικά αναφέρονται σημάτων/αρχείων,video/επικοινωνίας 
χειριστών), προς και από τη βάση δεδομένων του ΚΛΣ (2,5%). 

• Κριτήριο 2. (10%) 
 Πληρότητα προτεινόμενης λύσης αντιδιαρρηκτικού ανά εγκατάσταση. (5%) 
 Επεκτασιμότητα (είσοδοι- έξοδοι ζωνών, λογισμικό) αντιδιαρρηκτικών πινάκων. 

(5%) 

• Κριτήριο 3. (10%) 
 Δυνατότητες παραμετροποίησης (τεχνικές ανάκτησης καταγεγραμμένων 

σκηνών, προστασία εγγραφών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 
πλεονάζουσες συστοιχίες ανεξάρτητων δίσκων για προστασία εγγραφών) και 
πληρότητα προτεινόμενης λύσης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ανά 
εγκατάσταση. (10%) 
 

• Κριτήριο 4. ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (30%) 
 Τεχνικές παρακολούθησης, επιβεβαίωσης & τεκμηρίωσης της περιπολίας και 

άμεσης επέμβασης. (20%). 

 Πληρότητα προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου για την παροχή υπηρεσιών 
εναέριας επιθεώρησης και ψηφιακής καταγραφής με drones (10 %). 

• Κριτήριο 5. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (20%) 
 Επί τόπου αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων του υποψηφίου αναδόχου, σε 

πραγματικές συνθήκες, καθώς και αξιολόγηση ενεργειακής αυτονομίας και 
επιχειρησιακής συνέχειας. Η αξιολόγηση, θα γίνει με την επίσκεψη κλιμακίου των 
Ε.Α.Σ. σε εγκαταστάσεις των υποψηφίων αναδόχων, εντός μίας εβδομάδος από της 
ειδοποίησής τους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα παρουσιάσουν στο κλιμάκιο, σε 
πραγματικό χρόνο, το σύνολο των ζητούμενων λειτουργιών για μία ή περισσότερες 
υφισταμένες ή πιλοτικές εγκαταστάσεις που οι ίδιοι θα επιλέξουν υπό τους όρους η 
εγκατάσταση/εις που θα επιλεγεί/ουν, να προστατεύεται/ονται από εξοπλισμό 
ίδιας με τις προτεινόμενες από τον υποψήφιο ανάδοχο τεχνολογίες (20%). 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον παραπάνω πίνακα. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 
έως 150 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:  

-είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) απαιτήσεις,  



 

 

-αυξάνεται έως 150 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) και λοιπές απαιτήσεις 
της διακήρυξης, ή/και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε τεχνικής Προσφοράς (Bτi) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των κριτηρίων. 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:  

Βτi = (0,30 X Βαθμός Κ.1) + (0,10 X Βαθμός Κ.2) + (0,10 X Βαθμός Κ.3) + (0,30 X Βαθμός Κ.4) + (0,20 X Βαθμός 
Κ.5) 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Bi=70*(BTi/MAXT) + 30 *(MINK/BKi) 

όπου Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 

Bτi = η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 

Βki = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 

MAXτ = Η καλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων  

ΜΙΝK =Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων  

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Βi 

Ο υπολογισμός του Bi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Για την κατάταξη των προσφορών θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ), δεν αποτελεί τελική κατάταξη των προσφορών. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει 
από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη ως πλέον συμφέρουσα 
την προσφορά με το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης όπως προσδιορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ της Διακήρυξης, 
για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 



 

 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης(ανάρτηση προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ). Για τα υπόλοιπα υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής 
απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 



 

 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να 
πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
στοιχείων σε αυτόν.   

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  



 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 
Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 
Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων 
και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει 
με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

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


 

 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει: 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  
Περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης, 
ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 
Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο τεχνικής προσφοράς, σε αρχείο τύπου PDF, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα. Η σύνταξή του 
πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, στο χώρο 
του ηλεκτρονικού/-ών (υπο)διαγωνισμού/-ών του/των αντίστοιχου/-ων τμήματος/-των του διαγωνισμού 
στο/στα οποίο/-α συμμετέχει. 
Επιπλέον οι προσφέροντες , επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να υποβάλλουν: 
Το  σύνολο  των  δικαιολογητικών  που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.9.2. – Β2 έως και Β5 που απαιτούνται  
για  την  απόδειξη  των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων  2.2.4 έως 2.2.7. 
 
Καθώς και ειδικότερα: 

α) Βασικά στοιχεία του υποβάλλοντος την προσφορά: 

1. - Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 
2. -Περιγραφή των βασικών στοιχείων του υποβάλλοντος την προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου 
καθώς επίσης και των συνεργαζομένων. 

3.  Τομείς δραστηριοποίησης. 

β) Δομή, οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση προσωπικού του υποβάλλοντος την προσφορά. 

1. -Αναλυτική παρουσίαση της δομής και της οργάνωσης και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων τμημάτων του. 
 
2. -Μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα όπως αποδεικνύεται από αντίγραφο ηλεκτρονικά 
υποβληθεισών καταστάσεων στο ΣΕΠΕ στο οποίο θα αποδίδεται και θα αποτυπώνεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής του. 

3. -Αναλυτική παρουσίαση των Υπευθύνων Ομάδας Έργου που θα χειρίζεται το έργο (σύνθεση αυτής, 
βιογραφικά σημειώματα για το κάθε μέλος, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η εμπειρία τους, ο ρόλος 
τους κλπ), από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) Ηλεκτρονικούς με πλήρη 
απασχόληση και με άδεια Εργασίας προσωπικού Ασφαλείας κατηγορίας Β’. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν, από το προσωπικό τους, υπεύθυνο διαχειριστή του έργου, 
με εμπειρία - προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 
 

4. -Τεχνική περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής της περιπολίας και άμεσης επέμβασης στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων (καθήκοντα προσωπικού, διαθέσιμος ελεγκτικός μηχανισμός, κλπ) καθώς επίσης και 
περιγραφή της μεθόδου και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει για την εποπτεία του έργου. 

5.-Επιπροσθέτως, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
συμπεριλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) χειριστών ΣμηΕΑ, από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

6.-Πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τους πόρους που διαθέτει η εταιρεία για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των υπηρεσιών. 



 

 

γ) Τεχνική περιγραφή υλοποίησης έργου - Εμπειρία σε παρόμοια έργα: 

• Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν τη γνώση και την εμπειρία για την εκτέλεση 
του αντικειμένου και ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση ενεργοποίηση και έχουν διαθέσιμο 
το κατάλληλο τεχνικό υλικό & προσωπικό. 

• Επί ποινή αποκλεισμού, βεβαιώσεις αυτοψίας (βεβαίωση αυτοψίας ανά εγκατάσταση) των 
υποψηφίων αναδόχων, όλων των υπό φύλαξη σημείων του Παραρτήματος II, παρουσία αρμοδίων 
υπαλλήλων των Ε.Α.Σ., για την σύνταξη της προτεινόμενης Τεχνικής Μελέτης εγκατάστασης των 
ηλεκτρονικών μέσων και της σύνταξης του προτεινόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

• Υποβολή του προτεινόμενου Επιχειρησιακού σχεδίου και της Τεχνικής μελέτης ανά σημείο, για τον 
τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει την εκτέλεση του συνολικού 
έργου φύλαξης-ασφάλειας. Το επιχειρησιακό Σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει την μέθοδο 
υλοποίησής του, καθώς και τους τρόπους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. Το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Τεχνικής προσφοράς, εξασφαλίζοντας στα Ε.Α.Σ. την 
ποιότητα εκτέλεσης του Έργου. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
όταν κληθεί από την αρμόδια επιτροπή, να το παρουσιάσει και να το αναλύσει επαρκώς, με βάση 
την βεβαίωση αυτοψίας που θα έχει προηγηθεί. 

• Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

        Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς να: 

Διαθέτουν σε λειτουργία, 24ωρο κεντρικό σταθμό (Κέντρο Λήψης Σημάτων) εγκατεστημένο στη φυσική 
έδρα της επιχείρησης του εκάστοτε οικονομικού φορέα. Κεντρικό ρόλο επιχειρησιακού συντονιστή, θα 
έχει το ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων Αναφορών και Συντονισμού της εταιρείας security, το οποίο 
θα λαμβάνει ηλεκτρονικά το στίγμα της θέσης όλων των οχημάτων Patrol εποπτείας σε πραγματικό 
χρόνο, ενώ θα μπορεί να ειδοποιεί και εκ παραλλήλου τις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση και 
ανάλογα με το γεγονός. Λόγω της επιχειρησιακής φύσεως του Κέντρου Λήψεως Σημάτων αλλά και του 
υπό φύλαξη έργου, οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδείξουν την ύπαρξη 
ιδιόκτητου και όχι συνεργαζόμενου Κέντρου Λήψεως Σημάτων και Αναφορών, με την ανωτέρω 
δυνατότητα, προσκομίζοντας σχετικές εκτυπώσεις μιας ημέρας εντός τελευταίου τριμήνου σχετικά με 
τη λήψη πληροφοριών από τη θέση των οχημάτων. Πέραν των άλλων, το Κέντρο θα πρέπει οπωσδήποτε 
να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου των θέσεων των φυλάκων και σε 
πραγματικό χρόνο (σημειακή αναγνώριση). Με τον τρόπο αυτό θα παρέχονται πληροφορίες για την 
κίνησή τους και την επαλήθευση της περιπολίας τους και θα λαμβάνεται και συναγερμός σε περίπτωσης 
πτώσης από επίθεση. Επίσης, το ΚΛΣ θα πρέπει να λαμβάνει εικόνα από τα Συστήματα Μη 
Επανδρωμένου Αεροσκάφους (drones).  

Επίσης, σε χρόνο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς, απαιτείται να: 

 Ήταν συνδεδεμένοι, χίλιοι (1.000) τουλάχιστον συνδρομητές με συστήματα αντιδιαρρηκτικά. 

 Ήταν συνδεδεμένοι, πενήντα (50) τουλάχιστον συνδρομητές με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης 
όπου εκτελούνται λειτουργίες επιβεβαίωσης συναγερμού (video verification) και λειτουργίες 
απομακρυσμένης περιπολίας. (Video Patrol) 

 Ήταν συνδεδεμένοι πέντε (5) τουλάχιστον συνδρομητές με συστήματα ασφαλείας όπου εκτελούνται 
λειτουργίες έγκαιρης ανίχνευσης εισβολής σε μη επανδρωμένη εγκατάσταση. 
 
Επίσης, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς: 

 Να διαθέτουν αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης δεικτών απόδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών για 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

 Να προσκομίσουν Βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου χρηματοπιστωτικού 
οργανισμού με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής τους, 
ποσού τουλάχιστον ίσου με 2.000.000,00 ευρώ.  

 Να προσκομίσουν σύμβαση-σεις, από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία του υποψηφίου, ως 
ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρο 2.2.6 της παρούσης. 



 

 

 Να προσκομίσουν Άδεια ραδιοδικτύου Α’ Τάξεως σε ισχύ εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. και 
βεβαίωση χρήσης υπηρεσιών TETRA, που να καλύπτουν την περιοχή της Αττικής. 

 Να προσκομίσουν αποδεικτικά χρήσης τουλάχιστον πέντε (5) τετρακίνητων 4 Χ 4 (αποδεικτικά 
μίσθωσης ή άδειες κυκλοφορίας). 

 Να προσκομίσουν τιμολόγιο αγοράς ή μισθωτήριο συμβόλαιο, που να αποδεικνύει ότι 
διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) Drones κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς με τις 
κατ’ ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές του Παρατήματος Ι.  

 

 

   

Επίσης, προς απόδειξη των παραπάνω απαιτήσεων οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί 
ποινή αποκλεισμού: 

 Τεχνική περιγραφή ΚΛΣ, όπου φαίνεται η υποδομή του ΚΛΣ, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση 
υποψήφιου αναδόχου, στην οποία θα δηλώνει αφενός, την ύπαρξη ιδιόκτητου ΚΛΣ στη φυσική έδρα 
της επιχείρησής του, αφετέρου τις παραπάνω αναφερόμενες δυνατότητες αυτού, καθώς επίσης και οι 
εκτυπώσεις που ζητούνται στο υπό σημείο 8 του άρθρο 2.2.6 της παρούσας.   
 Πλήρη περιγραφή των σχετικών με την απαίτηση δυνατοτήτων ΚΛΣ και απομακρυσμένης 
επιτηρούμενης εγκατάστασης. 
 Αποδεικτικά χρήσης τουλάχιστον πέντε (5) τετρακίνητων 4 Χ 4 (αποδεικτικά μίσθωσης ή άδειες 

κυκλοφορίας). 
 Αντίγραφα Ισολογισμών ή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος που θα αποδεικνύουν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5 της παρούσης. 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης (λαθών και 
παραλείψεων), αθροιστικού ορίου τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) με όριο ανά 
ζημία ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €). 

 Σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης 
των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες 
έναντι τρίτων με κατ’ ελάχιστον όριο ποσού 1.200.000,00€.  

 Άδεια ραδιοδικτύου κατηγορίας Α, σε ισχύ εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς και βεβαίωση χρήσης 
υπηρεσιών TETRA. 
 Άδειες Εργασίας προσωπικού Ασφαλείας κατηγορίας Β’ τουλάχιστον τεσσάρων (4) Τεχνολόγων - 

Ηλεκτρονικών. 

 Αποδεικτικά εμπειρίας υπεύθυνου έργου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δέκα (10) ετών σε 

υπηρεσίες φύλαξης. 

 Άδειες εργασίας προσωπικού Ασφαλείας κατηγορίας Α΄ ή Β’ των τεσσάρων (4) φυλάκων, 

 Πιστοποιητικό επάρκειας τεσσάρων (4) χειριστών μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) για τις 

κατηγορίες Α1, Α2 και Α3 από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό τμήμα Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών, με εξειδικευμένο 

προσωπικό με την ανάλογη οργανωτική δομή αυτού (γραφείο επιχειρήσεων κ.ά) και περιγραφή αυτού. 

 Αποδεικτικά εμπειρίας Διευθυντή Τμήματος Εναερίων Μέσων, ήτοι Βεβαίωση Σπουδών 

παρακολούθησης Προγράμματος UAV Security από Δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, Πιστοποιητικό 

Επάρκειας Χειριστή Drone κατηγοριών Α1, Α2 και Α3, καθώς και Άδεια Εκπαιδευτή ΣμηΕΑ, εκδιδομένη 

από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

 Πλήρη περιγραφή των δυνατοτήτων της μεθόδου μέτρησης δεικτών απόδοσης, (για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες) και αναφορά των αποτελεσμάτων. 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Σ. και της αναγκαιότητας τήρησης απορρήτου, 

απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης ή Υπεύθυνης Δήλωσης περί εφαρμογής των διεθνών προτύπων του Γενικού κανονισμού 



 

 

Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από δηλωμένο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας (DPO) του οικονομικού φορέα, από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.  

 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να προσφέρουν μία τιμή για κάθε ένα 
από τα έξι (6) σημεία όπου θα τοποθετηθούν τα συστήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της παρούσης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να τεκμηριώσουν πλήρως την προσφερόμενη 
τιμή τους, παρέχοντας αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού της προσφερόμενης τιμής, περιλαμβάνοντας 
σε αυτή ποσότητες και τιμές μονάδος για το σύνολο των στοιχείων που την απαρτίζουν. 

Τα Συστήματα Ασφαλείας, τα υποσυστήματα αυτών, οι επιμέρους συσκευές καθώς και τα επιμέρους υλικά 
απαιτείται να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
 
Οι αναγκαίες εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως και τα απαραίτητα υλικά -μικροϋλικά σύνδεσης-
τροφοδοσίας καθώς και οι πηγές τροφοδοσίας (π.χ. καλώδια, καλωδιόδρομοι, ρευματοδότες, 
ρευματολήπτες, συσσωρευτές κ.τ.λ.) απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στα αντίστοιχα προαναφερόμενα 
Συστήματα. Το κόστος εγκατάστασης & συντήρησης του εξοπλισμού, βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος θα προβεί στην ολοκλήρωση του έργου αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού με δική του 
χρηματοδότηση.  
 
Ο Ανάδοχος θα λάβει μετά το πέρας της εγκατάστασης των μέσων και της παραλαβής του έργου της 
εγκατάστασης, ήτοι μετά το πέρας τριμήνου, το 20% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης πλέον ΦΠΑ, 
ύστερα από ποσοτική παραλαβή που θα κάνει η αρμόδια Επιτροπή στο ΚΛΣ της αναδόχου εταιρείας.  Το 
υπόλοιπο 80% του συνολικού τιμήματος θα τιμολογείται σε μηνιαία βάση μετά το πέρας του τριμήνου και 
μέχρι την λήξη της πενταετίας, ήτοι σε 57 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
 
Οι τιμές των Πινάκων της Οικονομικής Προσφοράς θα εκφράζονται αριθμητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ, 
χωρίς ΦΠΑ. 

Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η ολόγραφη αναφορά της τιμής. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή 
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Διατύπωση σχολίων ή ρητών επιφυλάξεων σχετικά με την Οικονομική προσφορά, τον τόπο και τον τρόπο 
παράδοσης, θα θεωρηθεί ως επιφύλαξη επί των όρων της προκήρυξης και θα οδηγήσει στην απόρριψη της 
Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου που τις διατυπώνει. 

Επίσης, αναφορικά με τις Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας (ΚΛΣ), τις Υπηρεσίες περιπολίας 
και τις Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, 
επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, να εξειδικεύουν τα παρακάτω στοιχεία: 

- τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας (στο έργο), 

- τις ημέρες και ώρες εργασίας, 

- τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (αριθμός, ΦΕΚ κτλ.), 



 

 

- Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων, 

- Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 

Στην οικονομική προσφορά τους, οι οικονομικοί φορείς, επίσης πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και 
των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην οικονομική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η αμοιβή για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπόκειται σε κρατήσεις 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η συνολική 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κτλ) βαρύνει 
τον ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 
υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος 
διαγωνισμού να καλέσει τους ενδιαφερόμενους για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων, που σε καμία 
περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. Απαγορεύεται η συμπλήρωση ή αναπλήρωση 
μη υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς. Πληροφορία ή συμπλήρωση που ενέχει την έννοια της 
συμπλήρωσης στοιχείων της προσφοράς καθιστά την προσφορά άκυρη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 



 

 

 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις απαιτήσεις της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 



 

 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την 
25η/01/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται 
η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας 
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής 
έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης 
εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 



 

 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με 
τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των 
παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα 
ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν 
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
δ)Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική 
βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  
 
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
 
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ’ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 



 

 

την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
 
Επισημαίνεται, ότι αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, 
κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, θα 
υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων αναδόχων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην 
αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή θα αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τους υποψηφίους εις βάρος των οποίων 
έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.5 .  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 



 

 

αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως 
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 
του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  



 

 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής . Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.  

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

 



 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 . 
 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια 
πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 



 

 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα 
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, 
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 
4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  
Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι 
οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες 
ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 
4782/2021  , σύμφωνα με τις οποίες:  
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του 
νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 
άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 
διαφορετικά. 



 

 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής,  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την 
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο 
τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Για τη σταδιακή 
αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 



 

 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 
3 του ίδιου άρθρου. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης.  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην αναθέτουσα αρχή , οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον 
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 253 



 

 

του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, 
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται με 

την επιφύλαξη της μεταβολής του εργατικού κόστους, ως συνέπεια αναπροσαρμογής του κατώτατου 

μισθού, του κατώτατου ημερομισθίου, ή των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα, σε περίπτωση που κατά 

τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου μεταβληθεί το εργατικό κόστος, ως συνέπεια αναπροσαρμογής του 

κατώτατου μισθού, του κατώτατου ημερομισθίου ή των ασφαλιστικών εισφορών, τότε η Αναθέτουσα Αρχή, 

εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, δύναται να τροποποιήσει 

με απόφασή της τη σύμβαση, αναπροσαρμόζοντας το συμβατικό τίμημα αυτής ανάλογα και στο μέτρο του 

απολύτως αναγκαίου, ούτως ώστε να καλύπτει τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και 

τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 



 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
Ο Ανάδοχος θα λάβει μετά το πέρας της εγκατάστασης των μέσων και της παραλαβής του έργου της 
εγκατάστασης, ήτοι μετά το πέρας τριμήνου, το 20% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης πλέον ΦΠΑ, 
ύστερα από ποσοτική παραλαβή που θα κάνει η αρμόδια Επιτροπή στο ΚΛΣ της αναδόχου εταιρείας.  Το 
υπόλοιπο 80% του συνολικού τιμήματος θα τιμολογείται σε μηνιαία βάση μετά το πέρας του τριμήνου και 
μέχρι την λήξη της πενταετίας, ήτοι σε 57 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
 
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 
5.1.2 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
i) Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), επί της αξίας πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 
από το άρθρο 7 του Ν.4912/2022. 
ii) Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% 
επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β’ 3335/11.12.2014). 
iii) Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών) επί της 
αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.6 του ν.4412/2016 (Α' 147). 
Με κάθε πληρωμή, πέρα των ανωτέρω, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
κρατήσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα. Οι κρατήσεις γίνονται επί της καθαρής αξίας 
των τιμολογίων. 
Ο ΦΠΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 



 

 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
καταβολή ποινικής ρήτρας, ύψους 1.000 € για κάθε παράβαση ξεχωριστά, την οποία θα επιβάλουν τα Ε.Α.Σ. 
δύο μήνες μετά την έναρξη της σύμβασης και θα παρακρατεί αυτόματα από το μηνιαίο τιμολόγιο, ποσό το 
οποίο κρίνεται αμοιβαίως αποδεκτό, του Ανάδοχου παραιτούμενου να προσφύγει στο Δικαστήριο για 
μείωση της ως άνω ποινικής ρήτρας. 

Επί πλέον, εάν κατόπιν ελέγχων αρμοδίων οργάνων των Ε.Α.Σ., διαπιστωθούν φθορές - ζημίες, 
οφειλόμενες σε πλημμελή φύλαξη, η αποκατάσταση των ζημιών θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την 
Ανάδοχο Εταιρεία. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του 
ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο 
της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 6.1. Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
που θα συσταθεί με μέριμνα των Ε.Α.Σ..  

Η ανωτέρω επιτροπή θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους: 

α) Για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων του ανάδοχου που απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης. 
β) Για την ορθή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την κατά νόμο Ασφαλιστική κάλυψη και καταβολή των 



 

 

νομίμων αποδοχών των εργαζομένων στην φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 
6.2.  Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

6.3.  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση   

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΑΒΕΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Για την κάλυψη των εγκαταστάσεων με τεχνικά μέσα ζητείται η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας καθώς 
και η κατασκευή κλειστών κυκλωμάτων επιτήρησης με συστήματα μεγαφωνικής για ηχητικές αναγγελίες.  
 
Τα εν λόγω μέσα θα καλύπτουν τους εξωτερικούς και επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων 
με επαρκή τρόπο ημέρα ή νύχτα ασχέτως καιρικών συνθηκών και τα δεδομένα τους θα συγκεντρώνονται στα 
κεντρικά φυλάκια των πυλών εισόδου του κάθε χώρου και θα ειδοποιούν ταυτόχρονα το απομακρυσμένο 
κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας το οποίο θα έχει το ρόλο επιχειρησιακού κέντρου (Ε/Κ) και θα βρίσκεται 
εγκατεστημένο στη φυσική έδρα του Αναδόχου. 
 
Το κέντρο λήψης σημάτων θα έχει τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως όπλισης / αφόπλισης των συστημάτων 
συναγερμού καθώς και την απομακρυσμένη αναμετάδοση ψηφιακών εντολών για ενεργοποίηση 
φαροσειρήνων. 
 
Για τη κάλυψη των εξωτερικών και των επιλεγμένων εσωτερικών χώρων απαιτούνται εικονολήπτες δικτυακού 
τύπου σταθερού φακού ενώ για τη γενικευμένη επιτήρηση των περίβλεπτων εξωτερικών χώρων απαιτούνται 
δικτυακοί κινούμενοι εικονολήπτες θερμικού τύπου, διπλής απεικόνισης για την ανίχνευση καπνού / 
πυρκαγιάς. 
 
Για τη λειτουργία των κυκλωμάτων απαιτείται ανά περιοχή η κατασκευή τοπικού δικτύου TCP/IP 
δικτυοκεντρικού χαρακτήρα σε πρότυπα δομημένης καλωδίωσης με συνδυασμό λύσεων ενσύρματων 
αναμεταδόσεων δικτύου συνδυαστικά με κυκλώματα οπτικών ινών και ασύρματων ραδιοζεύξεων (data link). 
 
Οι πληροφορίες των συστημάτων θα επεξεργάζονται μέσω λογισμικού ανάλυσης (video analytics) στους 
εκάστοτε τοπικούς server των συστημάτων ασφαλείας ο οποίοι θα αποστέλλουν αυτοματοποιημένες 
ειδοποιήσεις τόσο προς τους τοπικούς χρήστες όσο και εξ αποστάσεως προς το κέντρο λήψης σημάτων και 
εικόνας (Ε/Κ). 
 
Τα ανωτέρω συστήματα  θα πρέπει δε να είναι διαχειρίσιμα τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα από τη 
διασύνδεσή τους με το κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας (Ε/Κ). 
 
Ο εξοπλισμός επιτήρησης καθώς και τα συστήματα συναγερμού θα πρέπει να είναι στο σύνολο τους δικτυακού 
τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και θα διαθέτουν τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων. 
 
Στους χώρους που δεν ρευματοδοτούνται, απαιτείται η εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων συναγερμού και 
επιτήρησης  με δυνατότητες απομακρυσμένης αποστολής σημάτων και διαχείρισης. 
 
Κατ΄ εξαίρεση για τις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας απαιτείται η 
παγίδευση με τεχνικά μέσα μόνο του φυλακίου της πύλης εισόδου καθώς και η ασφάλιση της με μέσα 
βιντεοεπιτήρησης.  
 
 
 
  



 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Δικτυακός εικονολήπτης σταθερού φακού 
Για την κάλυψη των εξωτερικών και των επιλεγμένων εσωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων ζητούνται 
δικτυακοί εικονολήπτες που απαιτείται να : 

 είναι υψηλής ποιότητας απεικόνισης με ανάλυση τουλάχιστον 5 MP. 

 Υποστηρίζουν υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 40 m με υψηλή ευαισθησία (ultra low light). 

 Διαθέτουν συναγερμό τουλάχιστον 1 κανάλι εισόδου και εξόδου. 

 Διαθέτουν τουλάχιστον 1 κανάλι εισόδου και εξόδου ήχου. 

 Υποστηρίζουν μείωση ψευδούς συναγερμού μέσω στόχου ανθρώπου και οχήματος και ταξινόμηση με 
βάση τη μέθοδο βαθιά μάθηση. 

 Υποστηρίζουν Λήψη προσώπου και Περιμετρική προστασία (Ανίχνευση διέλευσης γραμμής, ανίχνευση 
εισβολής, ανίχνευση εισόδου περιοχής, έξοδος περιοχής Ανίχνευση). 

 
Δικτυακοί κινούμενοι εικονολήπτες θερμικού τύπου 
Για την κάλυψη των εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων ζητούνται δικτυακοί κινούμενοι εικονολήπτες θερμικού 
τύπου που απαιτείται να : 

 Διαθέτουν δύο φακούς λήψης εικόνας θερμικός και κανονικός. 

 Διαθέτουν υπέρυθρο φωτισμό έως 200m. 

 Υποστηρίζουν δυναμική ανίχνευση πυρκαγιάς, ανιχνεύσιμα έως 10 σημεία πυρκαγιάς. 

 Υποστηρίζουν μέγιστη οπτική ανάλυση  2688 × 1520, 4 MP. 

 Ενσωματώνουν  την οπτική με τη θερμική απεικόνιση σε πλήρη οθόνη ή τμήμα αυτής (PIP). 

 Υποστηρίζουν ανάλυση συμπεριφοράς βασισμένη σε αλγορίθμους line crossing, intrusion, region entrance, 
and region exiting. 

 Διαθέτουν βαθμό προστασίας IP66 και θερμοκρασία λειτουργίας -40°~+65°C 

 Διαθέτουν Προηγμένες έξυπνες λειτουργίες: Ανίχνευση πυρκαγιάς, συναγερμός ίχνος κρύου θερμού 
σημείου, ανίχνευση καπνού. 

 
Δικτυακοί αυτόνομοι εικονολήπτες 
Για την κάλυψη των εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων όπου δεν υπάρχουν υποδομές ρευματοδότησης και 
διασύνδεσης ζητούνται δικτυακοί αυτόνομοι εικονολήπτες που απαιτείται να : 

 Διαθέτουν υψηλής ποιότητας απεικόνισης με ανάλυση 4 MP 2688 x 1520. 

 Διαθέτουν ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης έως 15μ με γωνία 100° x 80°. 

 Διαθέτουν σταθερότητα έναντι του τυφώνα κατηγορίας 12. 

 Διαθέτουν αυτονομία με ηλιακό πάνελ και ενσωματωμένη μπαταρία. 

 Διαθέτουν GSM δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για αποστολή συναγερμού και εικόνας. 

 Διαθέτουν τοπική αποθήκευση δεδομένων εσωτερική μνήμη 64 GB και επεκτάσιμη έως 256 GB σε 
microSD μονάδα αποθήκευσης. 

 Υποστηρίζουν 24/7 έγχρωμη εικόνα. 
 
Δικτυακές μονάδες καταγραφής 
Για την καταγραφή των εικονοληπτών στα κεντρικά φυλάκια των εγκαταστάσεων ζητούνται δικτυακές μονάδες 
καταγραφής που απαιτείται να : 

 Υποστηρίζουν σύνολο 16 δικτυακών καμερών ως 12MP. 

 Υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα συμπίεσης H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4. 

 Να υποστηρίζει μέγιστο συνολικό bandwidth εισόδου καμερών 320 Mbps και εξόδου 256 Mbps. 

 Διαθέτουν 4 υποδοχές SATA για 4 HDDs έως 10TB. 

 Διαθέτουν 2 εξόδους HDMI. 

 Διαθέτουν 16 είσοδούς και 8 εξόδους alarm. 

 Διαθέτουν 16 κανάλια ανάλυση βίντεο για αναγνώριση ανθρώπου και οχήματος για αποφυγή ψευδών 
συναγερμών. 

 
Κεντρικά υπολογιστικά συστήματα (server) 



 

 

Για την επεξεργασία και ανάλυση σημάτων των εικονοληπτών στα κεντρικά φυλάκια των εγκαταστάσεων ζητούνται 
κεντρικά υπολογιστικά συστήματα (server)  που απαιτείται να : 
 

 Διαθέτουν επεξεργαστή Intel τουλάχιστον  2.10 GHz, 12C/24T,4GT/s, 18M Cache. 

 Διαθέτουν τουλάχιστον μνήμη RAM 16 GB DDR4 και ανώτερη. 

 Διαθέτουν τουλάχιστον 2 τροφοδοτικά τουλάχιστον 600 Watt, Redundant. 

 Διαθέτουν 8 εσωτερικούς δίσκους για καταγραφή και επεξεργασία εως 10 TB έκαστος, με μεταφορά 
δεδομένων 6GB/s στις 5,400 rpm και 600,000 κύκλους εγγραφής/επανεγγραφής, θερμοκρασία 
λειτουργίας των εσωτερικών μέσων αποθήκευσης 0° έως +65°C. 

 Διαθέτουν 2x Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps. 

 Διαθέτουν θύρες επέκτασης 3 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3. 

 Περιέχουν Άδειες λειτουργικού συστήματος Windows Server 2016 64 bit ή και νεότερο. 
 
 
Λογισμικό ανάλυσης (video analytics) 
 
Για την επεξεργασία και ανάλυση σημάτων των εικονοληπτών θα εγκατασταθεί λογισμικό ανάλυσης  που 
απαιτείται να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

 Ανίχνευση καπνού ή φωτιάς 

 Ανίχνευση εισβολέα, είσοδο σε περιοχή (intrusion detection, line crossing) 

 Ανίχνευση αλλαγής γωνίας εικονολήπτη καθώς και απώλεια ποιότητας 

 Ανίχνευση εισόδου / εξόδου στο χώρο ασφάλισης 

 Ανίχνευση προσώπων (με ή χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά) 

 Διαθέτει τη δυνατότητα χρήσης διαδραστικού χάρτη με προβολή των σημείων ενδιαφέροντος 

 Διαθέτει τη δυνατότητα διαμόρφωσης οθονών σε λειτουργία video wall 

 Διαθέτει λειτουργία αυτοδιάγνωσης 

 Διαθέτει προστασίες από κυβερνοεπιθέσεις 
 
Πρόσθετες λειτουργίες του λογισμικού για τις περιοχές των κεντρικών φυλακίων εισόδου απαιτείται να έχουν 
τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά: 
 

 Ανάλυση στάσης / συμπεριφοράς σώματος (πεσμένο άτομο, ένοπλη απειλή, σηκωμένα χέρια υπό απειλή) 

 Αναγνώριση πινακίδας εισερχόμενου / εξερχόμενου οχήματος 
 
 
Υπολογιστικά συστήματα Η/Υ 
Για τη διαχείριση των εικονοληπτών στα κεντρικά φυλάκια των εγκαταστάσεων ζητούνται υπολογιστικά 
συστήματα Η/Υ που απαιτείται να : 

 Είναι τύπου πύργου κατάλληλων διαστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος. 

 Διαθέτουν Intel® Core™ i7 12ης γενιάς. 

 Διαθέτουν μνήμη τουλαχιστον 16 GB DDR5 4800 MHz επεκτάσιμη έως 64GB. 

 Διαθέτουν σκληρό δίσκο 512GB PCIe NVMe Gen4 M.2 SSD. 

 Διαθέτουν USB 3.2 Type A with PowerShare (10Gbps), USB 3.2 Type-C (20Gbps), Lock slot, RJ-45, USB 3.2 
Gen1 with Smart Power-On, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type A (10 Gbps), 3x DP 1.4 Ports. 

 Διαθέτουν δικτυακές συνδέσεις Ethernet 10 / 100 / 1000 | Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax). 

 Περιέχουν Άδειες λειτουργικού συστήματος Windows 10 Professional 64 bit. 

 Διαθέτουν εγγύηση 5 έτη. 
 

Οθόνες απεικόνισης μονάδων καταγραφής  
Για τη απεικόνιση των μονάδων καταγραφής στα κεντρικά φυλάκια των εγκαταστάσεων ζητούνται οθόνες που 
απαιτείται να : 
 Διαθέτουν Οθόνη IPS 24”, ρυθμό ανανέωσης 50/60 Hz. 
 Υποστηρίζουν ανάλυση Full HD 1920 x 1080 με χρόνο απόκρισης 4 ms. 



 

 

 Διαθέτουν Ενσωματωμένα Ηχεία 2 x 2 Watt. 
 

Οθόνες απεικόνισης υπολογιστικών συστημάτων 
Για τη απεικόνιση των υπολογιστικών συστημάτων στα κεντρικά φυλάκια των εγκαταστάσεων ζητούνται 
οθόνες που απαιτείται να : 
 Διαθέτουν διαγώνιο οθόνης τουλάχιστον 43" LED TV. 
 Διαθέτουν ανάλυση 4K Ultra HD 3840 x 2160. 
 Διαθέτουν ενσωματωμένα ηχεία 20 Watt. 

 
Δρομολογητές δικτύου  
Για τη δικτύωση των συστημάτων στα κεντρικά φυλάκια ζητούνται δρομολογητές δικτύου που απαιτείται να : 

 Υποστηρίζουν προστασία δικτύου ‘’ring’’.  

 Λειτουργούν σε εύρος θερμοκρασίας -40 ° C έως 70 ° C και σε περιβάλλον με υγρασία 10% έως 90% χωρίς 
συμπύκνωση με έλεγχο θερμοκρασίας και συναγερμό. 

 Διαθέτουν υποδοχή για διπλή τροφοδοσία (Main & UPS). 

 Διαθέτουν DHCP Client/Server, DHCP relay, Option 82. 

 Διαθέτουν εγγύηση εφόρου ζωής. 
 
Ασύρματοι αναμεταδότες δικτύου 
Μεταξύ σημείων που δεν είναι εφικτή η καλωδιακή διασύνδεσή τους ζητούνται ασύρματοι αναμεταδότες  που 
απαιτείται να : 

 Υποστηρίζουν τροφοδοσία τύπου PoE για την λειτουργεία τους. 

 Υποστηρίζουν ταχύτητα δεδομένων 10/100/1000 Mbps στην θύρα RJ-45 και ταχύτητα αναμετάδοσης 1.2+ 
Gbps σε αποστάσεις 100+ χιλιομέτρων. 

 Διαθέτουν εύρος καναλιών έως και 50 MHz. 

 Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη δεδομένων με διπλή κεραία. 

 Διαθέτουν σετ τοποθέτησης σε στύλο με αντοχή σε ανέμους 863Ν στα 200 km/hr. 
 
Σύστημα συναγερμού 
Για την προστασία των κτιριακών υποδομών υψηλής σημασίας ζητούνται συστήματα συναγερμού που απαιτείται 
να : 
 

 Διαθέτουν ενσωματωμένο GSM/GPRS module 4G & ETHERNET module. 

 Υποστηρίζουν αποστολή συμβάντων σε κέντρο λήψεως σημάτων. 

 Διαθέτουν 10 εισόδους /εξόδους διπλής λειτουργίας. 

 Υποστηρίζουν έως 8 ανιχνευτές θερμοκρασίας ~ 40m με UTP. 
 

Τα πληκτρολόγια των συστημάτων συναγερμού απαιτείται να: 

 Διαθέτουν Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

 Διαθέτουν Αισθητήρα θερμοκρασίας  

 Διαθέτουν Οθόνη αφής με ηχητική ένδειξη των πλήκτρων. 

 Υποστηρίζουν Κωδικούς πανικού. 
 

Οι ανιχνευτές εξωτερικού χώρου που θα εγκατασταθούν απαιτείται να: 

 Υποστηρίζουν τεχνολογία Antimasking & MW. 

 Διαθέτουν ανιχνευτή κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων, και microwave, με τεχνολογία antimasking. 

 Διαθέτουν εμβέλεια εως και 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90° γωνία. 
 

Οι ανιχνευτές εσωτερικού χώρου που θα εγκατασταθούν απαιτείται να: 

 Υποστηρίζουν τεχνολογία PIR με πυροηλεκτρικό αισθητήρα. 

 Διαθέτουν ρύθμισή ευαισθησίας. 



 

 

 Διαθέτουν εμβέλεια τουλάχιστον 12m, πολλαπλές ζώνες κάλυψης. 

 Διαθέτουν επίπεδο στεγανότητας IP55 
 

Αυτόνομο σύστημα συναγερμού 
Για τη προστασία των μη ηλεκτροδοτούμενων κτιρίων υψηλής σημασίας ζητούνται αυτόνομα συστήματα 
συναγερμού που απαιτείται να : 
 

 Διαθέτουν εντοπισμό παρεμβολέα συχνότητας. 

 Διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα GSM, GPRS, 2G  και ενσύρματο δίκτυο TCP/IP. 

 Υποστηρίζει αποστολή συμβάντων σε κέντρο λήψεως σημάτων. 

 Διαθέτουν κλάση IP54/IK06 με εύρος θερμοκρασία λειτουργίας -25° έως +70°C, υγρασία 95% ή λιγότερη 
(χωρίς συμπύκνωση). 

 Υποστηρίζουν καταγραφή και αποστολή βίντεο 4 έως 10 δευτερολέπτων ανά συμβάν. 

 Διαθέτουν εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης εμβέλειας 18μ με ενσωματωμένη έγχρωμη κάμερα για λήψη 
φωτογραφιών και βίντεο με IR 12μ και γωνία λήψης 90°. 

 Διαθέτουν εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης κλάσης IP54/IK06 με εύρος θερμοκρασία λειτουργίας -25° έως 
+70°C  

 Διαθέτουν ασύρματο πληκτρολόγιο με οθόνη υγρών κρυστάλλων για εντολές αμφίδρομης επικοινωνίας 
με τη κεντρική μονάδα του συστήματος συναγερμού. 

 Διαθέτουν ασύρματες επαφές αμφίδρομης επικοινωνίας με διπλή προστασία κατά της παραβίασης. 
 
  

Τεχνικές Προδιαγραφές DRONE 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Μέγιστο  ύψος πτήσης  5.000 μέτρα. 

 Μέγιστο βάρος  απογείωσης ( maximum take off weight - MTOW) αεροχήματος, μικρότερο από 4 κιλά.  

  Μέγιστη εμβέλεια Αεροχήματος  μεγαλύτερη των 7 χιλιόμετρων  

  Αυτονομία αεροχήματος σε πτήση (Flight time), τουλάχιστον 40 λεπτά, με πλήρως φορτισμένους 

συσσωρευτές και άνευ φορτίου.  

 Να δύναται να αναπτυχθεί για αποστολή και απογείωση, σε χρόνο μικρότερο των 5 λεπτών από 

αφίξεως στον χώρο ανάπτυξης. 

 Το σύστημα να δύναται να υπηρετηθεί από ένα άτομο. 

 Η απογείωση και η προσγείωση του αεροχήματος να είναι κάθετη. 

 Να διαθέτει GPS για τον προσδιορισμό της θέσης του κατά την διάρκεια της πτήσης. 

 

Απαιτήσεις συστήματος ελέγχου πτήσης – πλοήγησης  

 

 Ο συνολικός έλεγχος της πτήσης του αεροχήματος να δύναται να γίνεται αποκλειστικά από έναν 

χειριστή μέσω του σταθμού ελέγχου. 

 Να υφίσταται δυνατότητα αυτόματης απογείωσης και προσγείωσης. 

 Ο έλεγχος πτήσης να δύναται να είναι αυτόματος, ενώ ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα να διακόψει, 



 

 

σε οποιαδήποτε φάση της πτήσης, την αυτόματη λειτουργία και να αναλάβει το χειρισμό του 

αεροχήματος. 

 Να προσδιορίζεται η θέση του αεροχήματος με σύστημα Global Navigation Satellite System-GNSS (GPS, 

GALILEO, BEIDOU). 

 Η θέση του αεροχήματος να εμφανίζεται υπό τη μορφή συντεταγμένων στην οθόνη του συστήματος 

ελέγχου. 

 Να υφίστανται διαδικασίες ασφαλείας (fail-safe) σε περίπτωση απώλειας επικοινωνιών του ΣμηΕΑ με 

τον σταθμό ελέγχου εδάφους. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 βραχίονες και ηλεκτροκινητήρες. 

 Να έχει δυνατότητα πρόσβασης και διαφοροποίησης όλων των παραμέτρων του συστήματος 

λειτουργίας, πτήσης και πλοήγησης (π.χ. υψόμετρο πτήσης, ταχύτητα πτήσης κτλ.). 

 Εμβέλεια μετάδοσης εικόνας βίντεο μεγαλύτερη από 7 χιλιόμετρα, σε συνθήκες ύπαρξης Line of sight 

(LOS). 

 Το αερόχημα να μπορεί να επιχειρεί σε όλο τον εναέριο χώρο και να έχει την δυνατότητα 

απεγκλωβισμού περιορισμού πτήσεων ( NO FLY ZONES ) που τίθεται από τις κατασκευάστριες 

εταιρείες για λόγους ασφαλείας και εφόσον έχουν εξασφαλιστεί πρώτα οι ειδικές άδειες από τις 

αρμόδιες αρχές ( ΥΠΑ, ΓΕΑ κα). 

 

ΑΕΡΟΧΗΜΑ 

 Να είναι ενισχυμένης κατασκευής, ανθεκτικό σε δονήσεις, και σε λοιπές καταπονήσεις, κατά την 

μεταφορά του. Συγκεκριμένα να φέρει βαθμό προστασίας μεγαλύτερο ή ίσο του IP55 Rating, σύμφωνα 

με το πρότυπο  IEC60529.  

 Να μπορεί να φέρει ταυτόχρονα διττή κάμερα (ΕΟ/IR) και προβολέα ή μεγάφωνο. 

 Να διαθέτει αισθητήρες αποφυγής – προειδοποίησης εμποδίου τουλάχιστον στην εμπρόσθια, οπίσθια 

και κάτω πλευρά του. 

 Να διαθέτει λευκά φώτα led στο κάτω μέρος της ατράκτου.  

 Το Αερόχημα να διαθέτει ενσωματωμένο Aviation Safety Beacon. 

 Να μην υπερβαίνει  0,5m το μήκος, 0,5m το πλάτος και 0,5m το ύψος σε κατάσταση αποθήκευσης. 

 Να διαθέτει φώτα ναυτιλίας (κόκκινο, πράσινο). 

 Να διαθέτει gimbal (σύστημα σταθεροποίησης εικόνας και βίντεο) και στους τρεις άξονες. 

 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 Να είναι ηλεκτροκινητήρας. 

 Η λειτουργία των κινητήρων να εξασφαλίζεται από κατάλληλο αριθμό επαναφορτιζόμενων 

συσσωρευτών. 

 Η φόρτιση – επαναφόρτιση των συσσωρευτών να γίνεται μέσω κατάλληλων τροφοδοτικών / 

μετασχηματιστών, στα οποία θα δύναται να συνδεθούν με το σύνηθες ηλεκτρικό δίκτυο. 



 

 

 Οι διατιθέμενοι συσσωρευτές να έχουν διάρκεια εγγύησης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή τουλάχιστον 

400 κύκλους φόρτισης. 

 Οι συσσωρευτές να είναι τύπο Li-ion με χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 5.000mAh. 

 Ο χρόνος πλήρους επαναφόρτισης του / των συσσωρευτή/ων να μην ξεπερνάει την μια (01) ώρα και 

τριάντα (30) λεπτά. 

 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (κάμερα) 

 Το οπτικό  φορτίο του αεροχήματος να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και video, ημέρα 

και νύχτα (θερμική). 

 Το οπτικό  φορτίο Να διαθέτει αποστασιόμετρο laser το οποίο να δύναται να αποδώσει στον χειριστή 

τη μέτρηση ενός στόχου που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 1.000 μέτρων. 

 Το οπτικό φορτίο του αεροχήματος, ανεξάρτητα από τη λειτουργική του κατάσταση (φυσιολογική ή 

μη), δεν πρέπει να επηρεάζει την κανονική λειτουργία πτήσης (πλοήγηση και έλεγχος) του οχήματος. 

 Να είναι συμβατό με τα λοιπά υποσυστήματα του αεροχήματος. 

 Η κάμερα καταγραφής του οπτικού τμήματος του Η/Μ φάσματος και η κάμερα καταγραφής του 

θερμικού-IR τμήματος του Η/Μ φάσματος να είναι ενσωματωμένες σε μια συσκευή ώστε να μην 

αποτελούν ξεχωριστό φορτίο. 

 Να λαμβάνεται από το σταθμό ελέγχου εικόνα από όποια κάμερα (EO ή IR) επιλέγεται από το χειριστή 

με δυνατότητα αλλαγής επιλογής κάμερας  κατά την πτήση. 

 Η κίνηση της κάμερας να είναι τηλεχειριζόμενη κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της αποστολής. 

 Η ελεγχόμενη γωνία ανύψωσης των καμερών (tilt) να είναι τουλάχιστον ή ίση από -120ο έως +45ο. 

 Η ελεγχόμενη γωνία περιστροφής (pan) των καμερών να είναι τουλάχιστον ή ίση  από -90ο έως +90ο.  

 Να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης (stabilization system) και στους 3 άξονες. 

 

Να διαθέτει Ηλεκτρο-οπτικό αισθητήρα ( κάμερα καταγραφής του οπτικού τμήματος του Η/Μ φάσματος) με 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Οι φωτοευαίσθητοι ψηφιακοί αισθητήρες (image sensor) να είναι τεχνολογίας CCD (Charge Couple 

Device) ή CMOS (Complementary Metal Oxide Semi Conductor). 

 Να αποδίδει μορφότυπο εικόνας (photo format) τουλάχιστον JPEG. 

 Να αποδίδει μορφότυπο βίντεο (video format) τουλάχιστον MP4. 

 Το οπτικό  φορτίο να έχει την δυνατότητα υβριδικής ψηφιακής μεγέθυνσης μεγαλύτερη ή ίση από 

180x. 

 Το οπτικό  φορτίο να έχει την δυνατότητα οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) μεγαλύτερη ή ίση από 

10x. 

 Να δύναται να αποδώσει ανάλυση βίντεο (video resolution) μεγαλύτερη ή ίση με 1920 (οριζοντίως) x 

1080 (καθέτως) εικονοστοιχεία (pixel). 



 

 

 Να καταγράφει περισσότερα από 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο στη λειτουργία βίντεο. 

 

Να διαθέτει υπέρυθρο αισθητήρα (κάμερα καταγραφής θερμικού-IR τμήματος του Η/Μ        φάσματος) με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Τύπος αισθητήρα (detector type): Ο αισθητήρας εικόνας να είναι μη ψυχόμενος  

 Να δύναται να αποδώσει ανάλυση εικόνας και βίντεο μεγαλύτερη ή ίση με 640(οριζοντίως)χ512 

(καθέτως ) εικονοστοιχεία (pixel). 

 Να αποδίδει μορφότυπο εικόνας (photo format) τουλάχιστον JPEG. 

 Να αποδίδει μορφότυπο βίντεο (video format) τουλάχιστον MP4. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης (Digital zoom) μεγαλύτερη από 16x. 

 Να καταγράφει περισσότερα από 25 καρέ το δευτερόλεπτο σε λειτουργία βίντεο. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (GROUND CONTROL STATION – GCS) 

 Να είναι μικρού μεγέθους που να επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και λειτουργία του, από 1 άτομo. 

 Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης δεδομένων( τηλεμετρίας, εικόνας, διεπαφής με το χρήστη).  

 Να αποτελείται από τερματικό σταθμό διοίκησης και ελέγχου (Command and Control Station – CCS) με 

ενσωματωμένο σύστημα ασύρματου δικτύου δεδομένων, διοίκησης και ελέγχου (Command and 

Control Data Link). 

 Οι κύριες ζεύξεις επικοινωνίας μεταξύ του αεροχήματος να λειτουργούν στην περιοχή της ζώνης 

συχνοτήτων μεταξύ 2,4GHz και έως 5,8GHz. 

 Ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων και της εικόνας – video μεταξύ του GCS και του αεροχήματος, να 

είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η μετάδοση και απεικόνιση του video στην οθόνη του GCS σε 

πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο (streaming). 

 Ζεύξεις που θα πρέπει να υλοποιεί μεταξύ του σταθμού του εδάφους και του αεροχήματος:  

o Αποστολή δεδομένων προς το αερόχημα (uplink) με την οποία διαβιβάζονται οι εντολές 

πλοήγησης και ελέγχου του αεροχήματος και του ωφέλιμου φορτίου. 

o Λήψη δεδομένων από το αερόχημα (downlink) με την οποία διαβιβάζονται τα στοιχεία 

τηλεμετρίας του αεροχήματος (status data) και τα δεδομένα του ωφέλιμου φορτίου (δεδομένα 

ελέγχου και βίντεο) στον GCS. 

 Το αερόχημα να διαθέτει ενσωματωμένο AirSense ADS-B Receiver. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Να διαθέτει ασφάλεια της ζεύξης μεταξύ αεροχήματος και σταθμού ελέγχου τόσο για τη μεταφορά εικόνας 

όσο και για την τηλεμετρία (AES 256) μέσω κρυπτογράφησης του σήματος. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτοελέγχου κατά την εκκίνηση, των λειτουργιών του συστήματος και 

εύκολης αναγνώρισης του είδους βλάβης από το χειριστή, με οπτική ένδειξη επί οθόνης ή ακουστική 



 

 

ή και τα δύο. 

 Να πραγματοποιείται συνεχή εποπτεία της κατάστασης λειτουργίας, από το ίδιο το σύστημα και να 

εντοπίζονται τυχόν δυσλειτουργίες. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Λόγω των ιδιαίτερων και έντονων καιρικών συνθηκών θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες 

εκτέλεσης της αποστολής (Απογείωση – Πτήση – Λειτουργία καμερών/αισθητήρων – Προσγείωση): 

 Δυνατότητα εκτέλεσης της πτήσης  την ημέρα και τη νύχτα. 

 Δυνατότητα εκτέλεσης της πτήσης  με ανέμους εντάσεως τουλάχιστον 14m/s. 

 Δυνατότητα εκτέλεσης της πτήσης με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +50oC.  

 Δυνατότητα εκτέλεσης της πτήσης με τουλάχιστον  3 mm βροχής / ώρα. 

 

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το αερόχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 8 συσσωρευτές (Τεμάχια) για πολλαπλές και συνεχόμενες 

πτήσεις. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟ (ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ) ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΧΗΜΑ 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 

 Να είναι εγκατεστημένο επί του αεροχήματος και να λειτουργεί παράλληλα με το ήλεκτρο- οπτικό 

φορτίο. 

 Να είναι πλήρως και απολύτως συμβατό με το λογισμικό του Αεροχήματος – Σταθμού Ελέγχου 

Εδάφους. 

 Να είναι ισχύος τουλάχιστον 30W. 

 Η απόσταση ικανότητας φωτισμού να είναι ίση ή άνω των 100 μέτρων. 

 Ο χειρισμός του να γίνεται από το λογισμικό του αεροχήματος – Σταθμού Ελέγχου Εδάφους. 

 Θερμοκρασία επιχειρησιακής λειτουργίας από -15C έως +40C 

 

ΜΕΓΑΦΩΝΟ 

 Να είναι πλήρως και απολύτως συμβατό με το λογισμικό του Αεροχήματος – Σταθμού Ελέγχου 

Εδάφους. 

 Ο χειρισμός του να γίνεται από το λογισμικό του αεροχήματος – Σταθμού Ελέγχου Εδάφους. 

 Να είναι ισχύος τουλάχιστον 15W. 

 Να διαθέτει μέγιστη ηχητική ικανότητα μεγαλύτερη ή ίση των 120dB. 

 Να διαθέτει λειτουργία μετάδοσης μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο και ηχογραφημένων μηνυμάτων 

 Θερμοκρασία επιχειρησιακής λειτουργίας από -15C έως +40C 

 



 

 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Σ. στη 
Μάνδρα, στο Λαύριο, στο Αίγιο, στα Δερβενοχώρια, στις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος 
Εργοστασίων Ελευσίνας και στον Υμηττό, με τεχνικά μέσα. 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες φύλαξης θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας 
(συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV), υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας, 
υπηρεσίες περιπολίας με όχημα Patrol, υπηρεσίες 24ώρου άμεσης επέμβασης, υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης -προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης συστημάτων ασφαλείας (πρόληψη και 
επανόρθωση) και υπηρεσίες εναέριας επιθεώρησης και ψηφιακής καταγραφής με drone, με την μέθοδο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μεταβολής των εγκαταστάσεων του Υμηττού, τα συστήματα ασφαλείας θα 
εγκατασταθούν εκ νέου στις τυχόν νέες εγκαταστάσεις με δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.   

Η παροχή Υπηρεσιών πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: 

 
• Πώληση συστημάτων ασφαλείας με τη μέθοδο του χρησιδανείου (χωρίς υπολειμματική αξία εξαγοράς 

στο τέλος των εξήντα (60) μηνών) και στα 6 προς φύλαξη σημεία. 

• Τηλεπικοινωνιακό Κόστος μετάδοσης σημάτων συναγερμού μέσω δικτύου 4G, SIM Cards 
(Χρονοχρέωση - Ογκοχρέωση μετάδοσης Δεδομένων) και στα 6 προς φύλαξη σημεία. Σε κάθε χώρο 
εγκατάστασης η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να παρέχει σταθερή γραμμή internet. Ωστόσο, θα 
χρησιμοποιείται δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (4G, SIM Cards) για τη μετάδοση σημάτων συναγερμού 
των ασύρματων συσκευών που θα τοποθετηθούν σε απομακρυσμένα σημεία καθώς και για εφεδρική 
επικοινωνία στα καίρια συστήματα σε περίπτωση βλάβης των σταθερών γραμμών. 

• Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας: Διαχείριση Σημάτων, Αποστολή Αναφορών 
Συμβάντων και Video, Συντονισμός Patrol και απομακρυσμένος χειρισμός μικροφωνικής, σειρήνων και 
φωτισμού για αποτροπή, παρακολούθηση των συστημάτων και συντονισμός των ενεργειών 
αποτροπής, αλλά και διαχείρισης κρίσης σε περίπτωση συμβάντος και στα 6 προς φύλαξη σημεία.  
 

• Υπηρεσίες Περιπολίας (δύο νυχτερινές διελεύσεις από τις 22:00 μ.μ. έως τις 06:00 π.μ.) με όχημα 
Patrol, στα σημεία: Μάνδρα, Λαύριο, Αίγιο, Δερβενοχώρια και Υμηττό, και ειδικά αποκλειστικά στο 
Λαύριο θα παρέχονται και Υπηρεσίες Εναέριας Επιθεώρησης και Ψηφιακής Καταγραφής με drone, με 
τουλάχιστον μια πτήση που θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας (22:00 μ.μ. έως τις 06:00 
π.μ.), με θερμική κάμερα.  
 

•  Άμεση επέμβαση όλο το 24ωρο σε περίπτωση επαληθευμένου συναγερμού, όσες φορές και αν 
απαιτηθεί, εντός 15 λεπτών από τη λήψη του σήματος στα σημεία: Μάνδρα, Λαύριο, Αίγιο, 
Δερβενοχώρια και Υμηττό.  
 

 

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης -Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης Συστημάτων 
Ασφαλείας (πρόληψη και επανόρθωση), αντικατάσταση αναλωσίμων, αντικατάσταση συσκευών από 
βανδαλισμό ή άλλη αιτία, για όλη τη συμβατική περίοδο από οποιαδήποτε αιτία, και στα 6 προς φύλαξη 
σημεία.  
 



 

 

 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται : 
 

• Να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες και την τρωτότητα - επικινδυνότητα που 
παρουσιάζει το κάθε σημείο, ως προς την εγκατάσταση κατάλληλων τεχνικών συστημάτων και 
την ορθή σύνδεση αυτών στο Κ.Λ.Σ της εταιρίας τους, έχοντας πλήρη και σαφή αντίληψη και 
καταγραφή όλων των ζωνών, προκειμένου να παρέχουν συγκεκριμένη και άμεση 
πληροφόρηση για κάθε ενδεχόμενη παραβίαση. 

• Να προσκομίσουν πλήρη τεχνική περιγραφή των μέσων και υπηρεσιών που θα 
χρησιμοποιήσουν για την έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή εισβολέων. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το προς ανάθεση έργο πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση, και τους 
όρους της συνημμένης Διακήρυξης, των συνημμένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΤΕΧΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) & ΙΙ (Πίνακες 
εγκαταστάσεων - σημεία φύλαξης). 

Το συνολικό κόστος του προς ανάθεση έργου είναι: 
 .............................................................................................. €. Καθαρή Αξία  €, 

Φ.Π.Α ............................................................................................................ € . 

Στην καθαρή τιμή του προς ανάθεση έργου περιλαμβάνονται, η αξία του έργου, οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, οι φόροι που βαρύνουν τον ανάδοχο, και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός από το ΦΠΑ), για παράδοση 
αυτού στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζει η Διακήρυξη, με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου. 

Η συμβατική τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τη συνημμένη Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο ή, σε περίπτωση που το παραδοθέν υπολείπεται του συμβατικού, κατά 

μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
που θα συσταθεί με μέριμνα των Ε.Α.Σ.. 

Η ανωτέρω επιτροπή θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους: 
α) Για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων του ανάδοχου που απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης. 
β) Για την ορθή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την κατά νόμο Ασφαλιστική κάλυψη και καταβολή των 



 

 

νομίμων αποδοχών των εργαζομένων στη φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

Σε περίπτωση που δεν διαπιστώσει παραβάσεις των συμβατικών όρων η παραπάνω επιτροπή θα συντάσσει 
πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής ανά μήνα, το οποίο θα αποστέλλουν στα Ε.Α.Σ. για τα περαιτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων αυτής της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Διεύθυνση 
Προμηθειών ως εγγύηση την υπ’  ....................................................................................................... εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της  ..................................................  για ποσό # ................. #€ ισχύος μέχρι την 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται με σκοπό να καλύψει κάθε απαίτηση ων Ε.Α.Σ. έναντι του Αναδόχου, είτε για 
παράβαση υπ’ αυτού οιουδήποτε όρου της σύμβασης, είτε για την μη πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση αυτής, 
είτε για απαίτηση από κατάπτωση ποινικής ρήτρας. 

4.2. Ρητώς συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει 
τα Ε.Α.Σ. πέρα από το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης σε περίπτωση κατά την οποία από αθέτηση 
οποιουδήποτε συμβατικού όρου επέλθει στα Ε.Α.Σ. ζημία μεγαλύτερη από το ποσό αυτής, επιφυλασσομένης 
των Ε.Α.Σ. όπως αξιώσουν σε κάθε περίπτωση είτε την εκτέλεση της σύμβασης, ή το διαφέρον, ή να 
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 

4.3. Τα Ε.Α.Σ.  έχουν το δικαίωμα χωρίς καμία σύμπραξη του Αναδόχου, να αξιώσουν από την εγγυήτρια 
Τράπεζα την καταβολή του ποσού της εγγύησης καθώς και να αξιώσουν την καταβολή του ποσού της εγγύησης, 
τόσο για την μερική ή ολική ικανοποίηση του, για απόληψη ποινικής ρήτρας που έχει καταπέσει, όσο και για 
την μερική ή ολική ικανοποίηση αξίωσης του, για την επανόρθωση οποιασδήποτε μερικής ή ολικής ζημιάς του, 
η οποία προκλήθηκε λόγω αθέτησης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου. 

Δεν αποτελεί κώλυμα για την είσπραξη από τα Ε.Α.Σ. του ποσού της εγγύησης, η οποιασδήποτε εκ μέρους του 
Αναδόχου, αμφισβήτηση του βάσιμου της αξίωσης των Ε.Α.Σ., για την απόληψη του ποσού της εγγύησης, η 
οποιαδήποτε δε προβαλλόμενη από τον Ανάδοχο αμφισβήτηση, για το βάσιμο της ανωτέρω αξίωσης, δεν 
μπορεί να αποτελέσει παρά μόνο τη βάση αξίωσης του Αναδόχου, για αναζήτηση του ποσού της εγγύησης. 

Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί από τον Ανάδοχο μόνο μετά την είσπραξη από τα Ε.Α.Σ. του ποσού της 
παραπάνω εγγύησης. 

4.4. Η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική εκτέλεση της 
σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεμής απαίτηση κατά του Αναδόχου, που θα απορρέει από την 
Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

2. Ο ανάδοχος θα προβεί στην ολοκλήρωση του έργου αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού με 
δική του χρηματοδότηση. Θα λάβει μετά το πέρας της εγκατάστασης των μέσων και της παραλαβής του έργου 
της εγκατάστασης, το 20% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης πλέον ΦΠΑ, ύστερα από ποσοτική 
παραλαβή που θα κάνει η αρμόδια Επιτροπή στο ΚΛΣ της αναδόχου εταιρείας.  Το υπόλοιπο 80% του 
συνολικού τιμήματος θα τιμολογείται σε πενήντα επτά (57) ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά το πέρας του 
τριμήνου και μέχρι την λήξη της πενταετίας. 

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

i. Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), επί της αξίας πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με παρ. 3 



 

 

του άρθρου 7 του ν. 4912/2022. 

ii. Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% 
επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β’ 3335/11.12.2014). 

iii. Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών) επί της 
αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.6 του ν.4412/2016 (Α' 147). 

Με κάθε πληρωμή, πέρα των ανωτέρω, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα. Οι κρατήσεις γίνονται επί της καθαρής αξίας των 
τιμολογίων. 
 
Ο ΦΠΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

6.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές των Ε.Α.Σ., που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων 
γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

6.2. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή 
ποινικής ρήτρας, ύψους 1000 € για κάθε παράβαση ξεχωριστά, την οποία τα Ε.Α.Σ. θα παρακρατεί αυτόματα 
από το μηνιαίο τιμολόγιο, ποσό το οποίο κρίνεται αμοιβαίως αποδεκτό, του Ανάδοχου παραιτούμενου να 
προσφύγει στο Δικαστήριο για μείωση της ως άνω ποινικής ρήτρας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 οι όροι της διακήρυξης του 
διαγωνισμού υπ' αριθ. …………….και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην 
εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι 
αποκλειστικά τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει έως ότου εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη. 

Σε βεβαίωση των παραπάνω που συνομολογήθηκαν συντάχθηκε αυτή η σύμβαση σε δύο όμοια μεταξύ τους 
έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν και αφού βεβαιώθηκαν υπογράφηκαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
και κάθε ένας έλαβε ένα από αυτά. 

Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αποτελούν: 

1) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τα Παραρτήματά της 

2) Η Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Ο Ι      ΣΥ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ, ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ, 

ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ, ΣΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 24,00% 

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ Φ.Π.Α.   

      

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΑΝΔΡΑ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Κόστος συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  

Τηλεπικοινωνιακό κόστος μετάδοσης σημάτων και εικόνας μέσω δικτύου 4G, 
SIM Cards (Χρονοχρέωση - Ογκοχρέωση μετάδοσης δεδομένων) 

 

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας (ΚΛΣ), σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες περιπολίας με δύο (2) νυχτερινές διελεύσεις με όχημα Patrol τις 
ώρες 22:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 
συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

ΣΥΝΟΛΟ  



 

 

      

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΑΥΡΙΟ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Κόστος συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  

Τηλεπικοινωνιακό κόστος μετάδοσης σημάτων και εικόνας μέσω δικτύου 4G, 
SIM Cards (Χρονοχρέωση - Ογκοχρέωση μετάδοσης δεδομένων) 

 

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας (ΚΛΣ), σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες περιπολίας με δύο (2) νυχτερινές διελεύσεις με όχημα Patrol τις 
ώρες 22:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ., συμπεριλαμβανομένης της νυχτερινής 
υπηρεσίας ενάεριας επιθεώρησης και ψηφιακής καταγραφής με Drone, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 
συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

  

  
 
 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΓΙΟ 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Κόστος συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  

Τηλεπικοινωνιακό κόστος μετάδοσης σημάτων και εικόνας μέσω δικτύου 4G, 
SIM Cards (Χρονοχρέωση - Ογκοχρέωση μετάδοσης δεδομένων) 

 

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας (ΚΛΣ), σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες περιπολίας με δύο (2) νυχτερινές διελεύσεις με όχημα Patrol τις 
ώρες 22:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 
συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

  

  
 
 
 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Κόστος συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  

Τηλεπικοινωνιακό κόστος μετάδοσης σημάτων και εικόνας μέσω δικτύου 4G, 
SIM Cards (Χρονοχρέωση - Ογκοχρέωση μετάδοσης δεδομένων) 

 

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας (ΚΛΣ), σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες περιπολίας με δύο (2) νυχτερινές διελεύσεις με όχημα Patrol τις 
ώρες 22:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 
συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

ΣΥΝΟΛΟ  



 

 

  
  
 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΡΩΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΠΥΛΗ) 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Κόστος συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  

Τηλεπικοινωνιακό κόστος μετάδοσης σημάτων και εικόνας μέσω δικτύου 4G, 
SIM Cards (Χρονοχρέωση - Ογκοχρέωση μετάδοσης δεδομένων) 

 

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας (ΚΛΣ), σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 
συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

   
 
 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΜΗΤΤΟΣ 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Κόστος συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  

Τηλεπικοινωνιακό κόστος μετάδοσης σημάτων και εικόνας μέσω δικτύου 4G, 
SIM Cards (Χρονοχρέωση - Ογκοχρέωση μετάδοσης δεδομένων) 

 

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψεως Σημάτων & Εικόνας (ΚΛΣ), σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες περιπολίας με δύο (2) νυχτερινές διελεύσεις με όχημα Patrol τις 
ώρες 22:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή 

 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 
συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

      

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ (ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ)  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 20% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑ  

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 20% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ) ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

 

  

ΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 80% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (57 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ) 



 

 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ 

ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 
(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 

57   

  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ)  

 

 

 

Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι .....................................  

Σημείωση 1: Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση. 

Σημείωση 2: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, φέροντας την 
ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ημερομηνία και υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD) 

Το ΕΕΣΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 4412/2016. Οι Οικονομικοί 
Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΣΣ σε αρχείο XML το οποίο βρίσκεται 
αναρτημένο στην Πλατφόρμα WWW.PROMITHEUS.GOV.GR καθώς και στον χώρο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ& 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού αριθμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: για το Τμήμα 1 α/α 143794, για το Τμήμα 
2 α/α 143850, για το Τμήμα 3 α/α 143851.  
Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν 
στην πλατφόρμα PROMITHEUS ESPint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL. Oι οικονομικοί φορείς 
μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.  
Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και αναρτάται ως 
ξεχωριστό αρχείο αυτής.  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται:  
Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή .pdf αρχείου, που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf  
Β. Σχετικό μάθημα εκμάθησης για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177 Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η: 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el  
Σημείωση Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας 



 

 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει 
την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr 
 
 
 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 

[], ημερομηνία [], σελίδα [] ENOTICES-ECAS_n003es1e/2022-197963. 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 

παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

www.promitheus.gov.gr 

/22PROC011840995 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2 
Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997180750 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.eas.gr 
Πόλη: ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδός και αριθμός: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111 

Ταχ. κωδ.: 17237 

Αρμόδιος επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 
Παροχή Υπηρεσιών Απορρύπανσης-Εξυγίανσης από 

Υπολείμματα Εκρηκτικών Υλών και Πυρομαχικών σε 

πρώην εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα 

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


 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ στη Μάνδρα, στο Λαύριο, στο Αίγιο, στα Δερβενοχώρια, στις πρώην 

εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας και στον Υμηττό, με 

τεχνικά μέσα. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 11/ΚΔ/2022 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 



 

 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5 
Απάντηση: 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 



 

 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 



 

 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 



 

 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 



 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 
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Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 



 

 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 



 

 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 



 

 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 



 

 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 



 

 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 



 

 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 

καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 

του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 



 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση 

Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 

σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται ιδιότητα μέλους 

Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
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Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 

να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Σύσταση οικονομικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 

την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 

εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής: 

Αριθμός ετών 

- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
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Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) 

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) που ορίζονται στη 

σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) έχουν ως εξής: 

Προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας (δείκτη)- αναλογία 
(δείκτης) μεταξύ x και y: 

- 

η αντίστοιχη αξία: 



 

 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων 

Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Ποσό 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 

υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη 

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 

έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Αποδέκτες 
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Αποδέκτες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 



 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 

υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 

αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 

έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 



 

 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 29 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αποδοχή ελέγχων 

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά 

το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 

έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 

συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 

μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 30 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 



 

 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
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εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 32 

Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 



 

 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή__ 
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