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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
  

Διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου 
για το έργο: 

 
«Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας 

με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της 
περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων 

χωρών»  
 

Εκτιμώμενης αξίας € 10.521.840,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 
€13.047.081,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 
CPV: 30200000-1 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 30237240-3 - Κάμερες Ιστού, 32342000-2 – 
Μεγάφωνα, 32421000-0 - Καλωδίωση δικτύου, 45315600-4 - Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, 
39100000-3 – Έπιπλα, 32522000-8 - Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, 33111400-5 - Συσκευές ακτινοσκόπησης, 48000000-8 
- Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 38651000-3 - Φωτογραφικές μηχανές, 38650000-6 - Φωτογραφικός 
εξοπλισμός, 48320000-7 - Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 4532000-7 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων 
συναγερμού και κεραιών, 51300000-5 Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού δεδομένων, CPV: 32412100-5 – Δίκτυα 
Τηλεπικοινωνιών Κάμερα ΙP, CPV 35125300 Κάμερες Ασφαλείας, CPV - 31161900 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης, 
CPV - 31644000 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων, CPV 33158100 Ηλεκτρομαγνητική Μονάδα, CPV 31224700 
Κιβώτια Σύνδεσης. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα: με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους 
της παρούσας  
 

Αποστολή διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.: 19/04/2021 

Ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 23/04/2021 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/05/2021 ώρα 15:00 μ.μ. 

Διενέργεια διαγωνισμού: 10/05/2021 ώρα 11:00 π.μ. 

Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 108209 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Ο παρών διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 28 του ν.4412/16 σε δυο στάδια: 

1) Α’ Στάδιο: Προεπιλογή - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης 

συμμετοχής  

2) Β’ Στάδιο: Ανάθεση –Πρόσκληση υποβολής προσφορών  

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά το Α΄ Στάδιο της Προεπιλογής. Η Πρόσκληση υποβολής 

προσφορών του Β΄ Σταδίου θα αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών προεπιλογής μόνο 

στους οικονομικούς φορείς που θα προεπιλεγούν βάσει της διαδικασίας που καθορίζεται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου προκηρύσσει διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4412/2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή τους (Α΄ Στάδιο), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα τεύχη που τη συνοδεύουν, προκειμένου, όσοι από 

αυτούς επιλεγούν στο Α΄ στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4412/2016, να υποβάλουν Τεχνική 

και Οικονομική Προσφορά στο Β΄ Στάδιο του Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, για τη σύναψη μιας σύμβασης, αντικείμενο της οποίας θα είναι η υλοποίηση ενός 

Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με 

υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των 

λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. 

 

Άρθρο 1 Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή / Στοιχεία επικοινωνίας 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Θηβών 196-198 

Πόλη Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 182 33  

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS  EL 307 

Τηλέφωνο 213 212 8250 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  a.lambrou@migration.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Α. Λάμπρου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://migration.gov.gr 
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Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 

διαδίκτυο (URL) 

https://migration.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Υ.Μ.Α.) , αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.), 

κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 του Ν.4412/2016 και ανήκει στον υποτομέα της 

Κεντρικής Κυβέρνησης.   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εθνικής 

πολιτικής για την μετανάστευση, τόσο σχετικά με την νόμιμη είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη 

των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, όσο και σχετικά με την ταυτοποίηση και 

υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, ο 

σχεδιασμός και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών 

διεθνούς προστασίας και η παροχή προστασίας των αιτούντων και των ατόμων που διαπιστωμένα 

χρήζουν διεθνούς προστασίας, δηλαδή αναγνωρισμένων προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής 

προστασίας και δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος.  

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής της ενωσιακής και 

διεθνούς νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων σχετικά με τα θέματα μετανάστευσης, παροχής 

διεθνούς προστασίας και υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, και την ευθύνη συντονισμού 

όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών της χώρας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την ταχεία 

και ομοιόμορφη εφαρμογή της. Διατηρεί για το σκοπό αυτό διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τους διεθνείς οργανισμούς και μετέχει με όργανά του στην 

διαμόρφωση της κοινής ενωσιακής πολιτικής για θέματα αρμοδιότητάς του σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εξωτερικών και την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία».  

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες 

ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους προσφέροντες  ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Έγγραφα της πρόσκλησης 

2.1 Τα έγγραφα της πρόσκλησης για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα: 

α) η υπ’ αριθμ. 2021/S 079-200105 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), 



ΑΔΑ: ΨΘ6646ΜΔΨΟ-9Ρ5



                                    «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»                                                 

5  

 

β) η παρούσα πρόσκληση  

γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), και  

δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 

2.3 Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής δηλ. έως και την 29/04/2021 και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως και την 05/05/2021. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής 

3.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 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 τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή αίτηση συμμετοχής, η οποία υποχρεωτικά 

υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο αίτησης συμμετοχής περιέχεται ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  



ΑΔΑ: ΨΘ6646ΜΔΨΟ-9Ρ5



                                    «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»                                                 

6  

 

3.3 Από τον υποψήφιο σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της αίτησης συμμετοχής, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του αίτησης συμμετοχής.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

υποψήφιος να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τον ανωτέρω (υπο)φάκελο μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας και υποβάλλονται από 

τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 

1924/2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

β) Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι παράγουν από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο [«εκτυπώσεις»] 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Το αρχείο 

αυτό υπογράφεται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 

1924/2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και επισυνάπτεται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο 

της αίτησης συμμετοχής. Κατά τη συστημική υποβολή της αίτησης συμμετοχής το υποσύστημα 

πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής αίτησης σε σχέση με 

τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η αίτηση 

συμμετοχής υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η αίτηση συμμετοχής δεν υποβάλλεται και 

το υποσύστημα ενημερώνει τους υποψήφιους με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 

χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 

διόρθωσης. 

γ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι υποψήφιοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης. 
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δ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής αίτησης συμμετοχής, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις ως άνω περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής 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, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά 

την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στο Άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής 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 το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

3.6 Απόσυρση αίτησης συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, με έγγραφο αίτημα τους προς την 

αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 

του υποψήφιου, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο 

υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Κατόπιν, ο 

οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής μέσω του υποσυστήματος έως 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά  

της αίτησης συμμετοχής με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν 

είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  Η υπεύθυνη δήλωση 

του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων 
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συμμετοχής 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση / Αξιολόγηση / Έγκριση πρακτικού 

α) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής λαμβάνει χώρα την ημέρα και ώρα που 

ορίζεται στο Άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, από τα πιστοποιημένα στο ΕΣΗΔΗΣ αρμόδια 

όργανα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού). Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής που αποσφραγίσθηκαν. Το ανωτέρω μήνυμα 

θα πρέπει να εκλαμβάνεται από τους συμμετέχοντες ως η αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής. 

β) Μετά την αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής, η Ε.Δ. προβαίνει στην καταχώριση των 

υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των 

αιτήσεων συμμετοχής του άρθρου 23 της παρούσας και την κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής. Η Ε.Δ. ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις, τον φάκελο της Αίτησης Συμμετοχής για κάθε ένα 

Συμμετέχοντα, εξετάζοντας εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των  

Άρθρων της παρούσας Διακήρυξης είναι πλήρη και ορθά. 

γ) Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται τον αποκλεισμό των υποψηφίων που 

έχουν υποβάλει ελλιπή Δικαιολογητικά Συμμετοχής και των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 

ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

δ) Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν για συμμετοχή στο Β΄ μέρος της διαδικασίας (υποβολή 

προσφορών και λοιπών στοιχείων) είναι όσοι καλύπτουν τα Κριτήρια Επιλογής του Άρθρου 22 της 

παρούσας. Ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων για συμμετοχή στο Β’ μέρος της διαδικασίας είναι 

πέντε (5). 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής 

και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες 

ικανότητες, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4412/2016.  

ε) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται τους προεπιλεγέντες υποψηφίους και υποβάλλει στην αναθέτουσα 

αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 

υποσυστήματος, προς έγκριση.  

στ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους 

τους υποψήφιους. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 4.2 της παρούσης. 

ζ) Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της προεπιλογής και οι προεπιλεγέντες 

υποψήφιοι θα προσκληθούν να υποβάλουν τις προσφορές τους και λοιπά στοιχεία, όπως θα 

καθορίζονται στη Διακήρυξη (Β΄ Στάδιο). 

4.2 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
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έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία προεπιλογής, 

υποβληθεί μόνο μία (1) αίτηση συμμετοχής. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 

1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 
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365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 

και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη συζήτηση της προσφυγής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 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 αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής 

και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 

Τα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο και η σειρά ισχύος τους 

καθορίζεται ως κατωτέρω.  

1. Η παρούσα Διακήρυξη και η Πρόσκληση του Β’ σταδίου. 

2. Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

6.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, 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. 

6.3. Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’). 

1.2. Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των 

υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 

4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 

και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» . 

1.3. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Eνιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

1.4. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

1.5. 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». 
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1.6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

1.7. Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως ισχύει. 

1.8. Του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

1.9. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

1.10. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’). 

1.11. Του Ν. 4587/2018 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 218 Α’). 

1.12. Του Ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» 

(Α΄209). 

1.13. Του άρθρου 111 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α’). 

1.14. Του άρθ. 17 του Ν. 4650/2019 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 A’). 

1.15. Του Ν.4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων 

των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 96 Α’). 

1.16. 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». 

1.17. Του ν. 4727/2020 «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» 

(ΦΕΚ 184 Α’). 

1.18. Του Ν.4782/2021 (Α’ 36) «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» όπως ισχύει. 



ΑΔΑ: ΨΘ6646ΜΔΨΟ-9Ρ5



                                    «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»                                                 

13  

 

1.19. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

1.20. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 208 Α’). 

1.21. Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

1.22. Του Π.Δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149 Α’). 

1.23. Του άρθρου 18 του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 

(ΦΕΚ 149 Α’). 

1.24. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄). 

1.25. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121Α΄). 

1.26. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» ( ΦΕΚ 123 Α΄). 

1.27. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 4 Α’). 

1.28. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ 6 Α΄). 

1.29. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 

Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 10 Α΄). 

1.30. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 

1.31. Του π.δ 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 255 Α’) 

2. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 από 26.08.2015 

τροποποίηση αυτής.  

4. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
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5. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

6. Την με αριθ. 1671/20.2.2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως μετακλητού Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 122). 

7. Της με αριθ. ΤΤ 12208/16.02.2020 Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου 

«Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

876). 

8. Την με αριθ.3586/14.04.2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον 

Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» 

(ΦΕΚ 1464 Β'). 

9. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 3124/26.02.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Τεχνολογιών 

Πληροφορικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Τεχνικές Προδιαγραφές για το 

έργο «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης  Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας 

με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας 

και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών»  με την 

κλειστή διαδικασία του άρθρου 28 του ν.4412/16.» με το επισυναπτόμενο σχέδιο 

διακήρυξης. 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26/08.02.2021 αίτημα του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής & Ασύλου για 

το για το έργο «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής 

Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της 

περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων 

χωρών». 

11. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 3602/05.03.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Τεχνολογιών 

Πληροφορικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Επικαιροποίηση Τεχνικών 

Προδιαγραφών για το έργο «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης  Ηλεκτρονικής 

και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών 

τρίτων χωρών». 

12. Την υπ’ αριθ. 2510/09-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΕΧ46ΜΔΨΟ-ΛΜΨ) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης 

για το έργο «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής 

Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της 

περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5074879 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-

2020». 
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13. Την με αριθ. πρωτ. 133021/14.12.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την ένταξη του έργου στη ΣΑΕ 755/2 (ΑΔΑ:Ω3ΜΗ46ΜΤΛΡ-3ΩΞ), ενάριθμος 

έργου στο ΠΔΕ: 2020ΣΕ755200140. 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36160/26.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΒΔ46ΜΤΛΡ-ΓΡ6)  απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης του έργου 

«Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με 

υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και 

των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών»  στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 655/2. 

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5345/01.04.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008374872) Πρωτογενές αίτημα 

για την υλοποίηση του Έργου «Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και λειτουργία «Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων 

Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρονικής και  Φυσικής 

Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών» 

16. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5346/01.04.2021 (ΑΔΑ:68ΗΤ46ΜΔΨΟ-ΧΣΠ) απόφαση έγκρισης του 

τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή 

αναδόχου, Στάδιο Α Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των 

συνημμένων σε αυτήν εγγράφων και διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα το άρθρο 28 του 

Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και λειτουργία «Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων 

Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής 

Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών» 

17. Την υπ. Αριθ. Πρωτ. 5347/01.04.2021 (ΑΔΑ:67ΑΩ46ΜΔΨΟ-ΘΣ9) απόφαση συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός, 

υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία «Κέντρου Διαχείρισης 

Συμβάντων Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρονικής και 

Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» 

18. Την υπ΄ αριθ. 1277/19.04.2021 θετική γνώμη της Υπεύθυνης Αρχής (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ) 

για το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός, 

υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία «Κέντρου Διαχείρισης 

Συμβάντων Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρονικής και 

Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» 
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19. Των υπ. αριθμ. 1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίων της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με 

«Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την κάλυψη δημοσίων συμβάσεων που 

σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και «Ειδική Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Νεότερες διευκρινίσεις» αντίστοιχα. 

20. Την από 01.04.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 

σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19». 

21. Την με αρ. 24 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με Θέμα ΘΕΜΑ  "Ειδικά ζητήματα 

ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 

υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της 

διασποράς του» 

22. Το γεγονός ότι οι υφιστάμενες Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων 

άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών είναι άκρως βεβαρημένες σε αριθμούς πληθυσμών και 

αποτελούν «εστίες υπερμετάδοσης» του κορωνοϊού λόγω συνωστισμού, για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και για την αποτροπή διάδοσης του 

κορωνοϊού, η υλοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών αποτελεί εξαιρετικά επείγουσα 

και απολύτως επιτακτική ανάγκη με στόχο την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών για τη 

διασφάλιση της διαμονής των αιτούντων Άσυλο προσφύγων και μεταναστών στις Δομές 

Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λπ.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020, 

ΣΑΕ 655/2, με κωδικό έργου 2021ΣΕ65520001, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 36160/26.03.2021 

(ΑΔΑ: 6ΛΒΔ46ΜΤΛΡ-ΓΡ6) απόφασης έγκρισης για το Τμήμα 2, προϋπολογισμού €3.602.950,00 

χωρίς ΦΠΑ 24% και το Τμήμα 3, προϋπολογισμού €4.034.980,00 χωρίς ΦΠΑ 24% και της ΣΑΕ 

755/2, με κωδικό έργου 2020ΣΕ75520014, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2510/09 -12-2020 

(ΑΔΑ:ΨΙΕΧ46ΜΔΨΟ-ΛΜΨ) Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

133021/14.12.2020 (Ω3ΜΗ46ΜΤΛΡ-3ΩΞ) απόφασης έγκρισης ένταξης για το Τμήμα 1, 

προϋπολογισμού €2.883.910,00 χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Το έργο υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας  

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επιβάλλεται (άρθρο 4  Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) 

(β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής  Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  Όλες οι ανωτέρω 

υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 
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Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση  φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% για Υπηρεσίες & 4% για Προμήθειες επί του καθαρού ποσού (άρθ. 64, 

παρ. 2 του Ν. 4172/2013). 

8.2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στα τεύχη του Β’ σταδίου 

του Διαγωνισμού. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, να καλέσει 

τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός 

προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016, του ν. 4782/2021 και του 

άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης στο Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2021, ΣΑΕ 655/2, με κωδικό έργου 2021ΣΕ65520001, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

36160/26.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΒΔ46ΜΤΛΡ-ΓΡ6) και η  απόφασης ένταξης στο Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2020, της ΣΑΕ 755/2, με κωδικό έργου 2020ΣΕ75520014, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

133021/14.12.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΜΗ46ΜΤΛΡ-3ΩΞ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 

11.1 Ο τίτλος του έργου είναι: «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης  

Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την 

προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών 

υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών». 

11.2 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.521.840,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%). 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου αναλύεται στο Παράρτημα Ι – Ανάλυση Προϋπολογισμού της 

παρούσας. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα : 

Α. Τμήμα 1 – Για τη Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). και Κλειστών 

Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.), προϋπολογισμού 2.883.910,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Β. Τμήμα 2 – Για τη Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος, προϋπολογισμού 3.602.950,00 € χωρίς 

ΦΠΑ 24%. 

Γ. Τμήμα 3 – Για τη Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος, προϋπολογισμού 4.034.980,00 € χωρίς ΦΠΑ 

24%. 

Σε κάθε υποψήφιο θα μπορούν να ανατεθούν έως και δύο (2) τμήματα – lots. 

 

11.1. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Το έργο θα εκτελεστεί στις τριάντα εννιά (39) Δομές προσωρινής υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων 

άσυλο προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται πανελλαδικά. 

 

Α. Τμήμα 1 - Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κλειστών Ελεγχόμενων 

Δομών Νήσων  

 

α. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου  

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου στο Δήμο Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

β. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 

Μυτιλήνης  

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Μυτιλήνης, 

στη θέση Πλάτη της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θέρμης του Δήμου Μυτιλήνης, της 

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  
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γ. Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Δυτικής Λέσβου  

Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Δυτικής Λέσβου στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΙΑ», στον οικισμό 

Αργένου, στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής 

Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

δ. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 

Χίου  

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση 

Άκρα Παχύ της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας 

Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

ε. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 

Σάμου  

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας στη θέση Ζερβού, της 

Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου, του Δήμου Ανατολικής Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας 

Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

στ. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων 

άσυλο Κω  

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση 

«ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», στην περιοχή «Μεσοβούνι» του Δήμου Κω, της Περιφερειακής 

Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

ζ. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 

Λέρου  

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Θέση 

«Όρμος Λακκί» του Δήμου Λέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.  

 

Β. Τμήμα 2 - Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος  

 

α. Δομή «Διαβατών»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Δημοτική Κοινότητα Διαβατών του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

β. Δομή «Κατσικά»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη 

Δημοτική Κοινότητα Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

γ. Δομή «Αλεξάνδρειας»  
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Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΤΧΜ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρείας, της Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

δ. Δομή «Κάτω Μηλιάς»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Τοπική Κοινότητα Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

ε. Δομή «Βαγιοχωρίου»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Τοπική Κοινότητα Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

στ. Δομή «Λαγκαδικίων»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ» του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

ζ. Δομή «Λουτρών Νέας Απολλωνίας»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία σε 

ξενοδοχεία του Δήμου Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, όπως μετονομάζεται η Δομή «Λουτρών Βαγιοχωρίου»  

η. Δομή «Πολυκάστρου»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  

θ. Δομή «Βεροίας»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

ι. Δομή «Σερρών»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

ια. Δομή «Δολιανών»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Εθνική Οδό Καλπακίου - Συνόρων του Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

ιβ. Δομή «Φιλιππιάδας»  
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Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» του Δήμου Ζηρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της 

Περιφέρειας Ηπείρου  

ιγ. Δομή «Δράμας»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Αποθήκη Νο 3 της Βιομηχανικής Περιοχής του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

ιδ. Δομή «Γρεβενών»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία σε 

ξενοδοχεία του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας.  

ιε. Δομή «Καβάλας»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» στη θέση «ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ» του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής 

Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

ιστ. Δομή «Σιντικής»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΚΛΕΙΔΙ» του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

 

Γ. Τμήμα 3 - Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος  

 

α. Δομή «Βόλου»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στις 

εγκαταστάσεις «ΜΟΖΑΣ» του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας.  

β. Δομή «Οινοφύτων»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

γ. Δομή «Ελευσίνας»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη 

Σχολή Εμπορικού Ναυτικού του Δήμου Ελευσίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής.  

δ. Δομή «Ριτσώνας»  
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Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Περιφερειακή Οδό Χαλκίδας - Θηβών του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

ε. Δομή «Θερμοπυλών»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

στ. Δομή «Σκαραμαγκά»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4» του Δήμου Χαϊδαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της 

Περιφέρειας Αττικής.  

ζ. Δομή «Θήβας»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ» του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

η. Δομή «Πύργου»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΥΡΓΟΥ» του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας.  

θ. Δομή «Κυλλήνης»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

ι. Δομή «Κορίνθου»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ» του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

ια. Δομή «Κουτσόχερου»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

ιβ. Δομή «Αττικού Άλσους»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην 

περιοχή Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.  

ιγ. Δομή «Λαυρίου»  
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Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στη θέση 

«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.  

ιδ. Δομή «Ελαιώνα»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

περιοχή «Ελαιώνα» του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 

Περιφέρειας Αττικής.  

ιε. Δομή «Μαλακάσας»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στο 

στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής.  

ιστ. Δομή «Σχιστού»  

Δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην 

περιοχή Σχιστού Αττικής, στο πρώην Στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης μίας δομής (τερματισμός λειτουργίας, δημιουργία νέας, 

αύξηση ή μείωση απαιτήσεων σε υφιστάμενη δομή κλπ), η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να μεταβάλει 

αναλόγως την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ή και να ζητήσει την υλοποίηση της 

εγκατάστασης σε διαφορετικό σημείο από τα άνωθι, σε δομές ή εγκαταστάσεις εντός του ίδιου 

Τμήματος, χωρίς να επηρεάζεται το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του συγκεκριμένου 

Τμήματος. 

 

11.2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το αντικείμενο του έργου είναι ένα «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης 

Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την 

προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών 

υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών». 

Σκοπός είναι η προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των υποσυστημάτων 

Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών 

τρίτων χωρών. Ο έλεγχος και επιτήρηση της ασφάλεια Δομών θα γίνεται από το Τοπικό Κέντρο 

Διαχείρισης Συμβάντων της Δομής. Το σύνολο των υποσυστημάτων θα διασυνδεθούν με το Κέντρο 

Διαχείρισης Συμβάντων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (η διασύνδεση, δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσης ). Το Έργο θα εφαρμοστεί σε τριάντα εννιά (39) δομές φιλοξενίας 

πανελλαδικώς & Αναλυτικά Νήσοι & Έβρος 7, Ν. Ελλάδα 16, Β. Ελλάδα 16. 

 

Τα Υποσυστήματα του Έργου είναι :  
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Α. Υποσύστημα Περιμετρικής Προστασίας Δομής 

Σκοπός του υποσυστήματος είναι η αυτόματη ενημέρωση του Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων 

(ΚΔΣ) της Δομής για συμβάντα μη εξουσιοδοτημένης εισόδου ή εξόδου από τον περιμετρικό φράχτη 

της Δομής.  Το σύστημα αποτελείται από κάμερα με σταθερό θερμικό τμήμα καθώς και  οπτικό τμήμα 

καθώς και IP μεγάφωνο τοποθετημένων επί στύλων με μέγιστο βήμα εγκατάστασης τα 120μ. Οι 

κάμερες, συνδέονται μέσω του δικτύου δομής και ενεργού εξοπλισμού σε καταγραφικά για την 

τοπική καταγραφή. Επιτηρούνται από λογισμικό VMS του κατασκευαστή των καμερών στο ΚΔΣ της 

Δομής. 

Β. Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων Δομής (ΚΔΣ) 

Ο έλεγχος των υποσυστημάτων, θα πραγματοποιείται από τον χειριστή ή/και βοηθό χειριστή εντός 

υφιστάμενου οικίσκου στη Δομή. Ο οικίσκος θα περιέχει επίσης το Data Room για την εγκατάσταση 

του Rack και εξοπλισμού κυβερνοασφάλειας προμήθειας του Αναδόχου. 

Γ. Υποσύστημα Ακτινοσκοπικών Ελέγχων και Θερμογραφίας 

Η είσοδος στη Δομή θα πραγματοποιείται μέσω του οικίσκου φυσικών ελέγχων στον οποίο θα 

εγκατασταθούν -ανά οικίσκο- 3 μαγνητικές πύλες με ενσωματωμένες θερμογραφικές κάμερες, 

φορητά θερμόμετρα χειρός καθώς και μία ακτινοσκοπική συσκευή  (X-Ray) 

Δ. Υποσύστημα Σηματοδότησης Τεχνικών Βλαβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Δομών 

Το Υποσύστημα, θα χρησιμοποιηθεί για την σηματοδότηση βλαβών toy ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού της Δομής.  

Ε. Υποσύστημα Ανάλυσης Συμπεριφοράς Δομών  

Το Υποσύστημα, θα χρησιμοποιηθεί για την μετάδοση συμβάντων εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς 

μέσω ανάλυσης σκηνών σε πραγματικό χρόνο που λαμβάνονται από τις κάμερες του υποσυστήματος.  

ΣΤ. Υποσύστημα Επιτήρησης Εισόδου - Εξόδου Δομών 

Το Υποσύστημα, θα χρησιμοποιηθεί για την οπτική επιτήρηση και καταγραφή σκηνών Video από 

βασικά σημεία της Δομής όπως είσοδοι και έξοδοι. 

Ζ. Υποσύστημα ΣμηΕΑ (Drone) 

Το Υποσύστημα θα χρησιμοποιηθεί για περιπολία και οπτική επιβεβαίωση συμβάντων. Ο έλεγχος του 

ΣμηΕΑ θα πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό στο ΚΔΣ Δομής ή από 

το ΚΔΣ του ΥΜΑ με την τοπική αρωγή του προσωπικού 

H. Υποσύστημα Καλωδιακής Διαχείρισης (Smart Patch Panels & Monitoring) 

Το Υποσύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την φυσική ασφάλεια των καλωδιώσεων και των 

διασυνδέσεων των patch panels με τα switches μέσω της χρήσης του υφιστάμενου κεντρικού 

συστήματος καλωδιακής διαχείρισης (smart patch panel monitoring) που υπάρχει στο Data Center 

του ΥΜΑ, με το οποία θα γίνεται ο έλεγχος, η διαχείριση και η αδιάλειπτη παρακολούθηση των 

καλωδιώσεων της δομής και της ασφάλειας αυτών από το κέντρο ελέγχου του ΥΜΑ. Επιπρόσθετα 

θα δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης και υποβοήθησης επίλυσης βλαβών. 

 



ΑΔΑ: ΨΘ6646ΜΔΨΟ-9Ρ5



                                    «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»                                                 

25  

 

Στο Έργο περιλαμβάνονται και οι παρακάτω υπηρεσίες : 

o Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των υποσυστημάτων 

o Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας 

o Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

o Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

o Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου θα αναφέρονται στα τεύχη 

του Β’ σταδίου του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και 

τελικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου για κάθε τμήμα, θα γίνει σύμφωνα με την «Κλειστή διαδικασία» 

του άρθρου 28 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού σε έναν μόνο 

Υποψήφιο/Διαγωνιζόμενο, είτε μεμονωμένα, είτε ως Μέλος Ένωσης Προσώπων, κατά την έννοια 

των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).  

13.3 Κατά το β’ στάδιο του Διαγωνισμού θα συμμετάσχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που θα 

προεπιλεγούν βάσει της διαδικασίας του παρόντος σταδίου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.  Οι 

υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν ανά τμήμα για συμμετοχή στο Β΄ μέρος της διαδικασίας 

(υποβολή προσφορών και λοιπών στοιχείων) είναι όσοι καλύπτουν τα Κριτήρια Επιλογής του 

Άρθρου 22 της παρούσας. Ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων ανά τμήμα για συμμετοχή στο 

Β’ μέρος της διαδικασίας είναι πέντε (5). 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια 

επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που διαθέτουν 

τις απαιτούμενες ικανότητες, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4412/2016.  

13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά ανά τμήμα. Επιπλέον, δεν 

επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος 

του αντικειμένου κάθε τμήματος. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης για κάθε τμήμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 
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4412/16. H διαδικασία θα περιγραφεί αναλυτικότερα στο Β΄ στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην 

παρούσα διαδικασία προεπιλογής του διαγωνισμού. Για την συμμετοχή στο Β’ στάδιο του 

διαγωνισμού θα απαιτηθεί η κατάθεση από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που θα ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του κάθε 

τμήματος στο οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 

του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής  

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, μετά από αίτημα του αναδόχου. Η 

προκαταβολή θα είναι έντοκη. 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

Θα καθοριστούν κατά το Β’ στάδιο του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής - αποσφράγισης 

Στα υφιστάμενα κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και μεταναστών διαβιεί 

ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ατόμων σε κατάσταση συνωστισμού, αποτελώντας εστίες 

υπερμετάδοσης του κορωνοϊού. Λαμβάνοντας υπόψη την απρόβλεπτη και εξαιρετικά επείγουσα 

ανάγκη για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη όλων 

των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να παρέχονται στους φιλοξενούμενους στα κέντρα αυτά 

πρόσφυγες και μετανάστες, υπηρεσίες που θα καθιστούν τη διαβίωσή τους σε αυτά ανεκτή  και 

ανθρωπίνως επαρκή. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του 

παρόντος Έργου θεωρούνται διεθνώς αλλά και κυρίως από τους ίδιους τους φιλοξενούμενους 

πρόσφυγες και μετανάστες, αδήριτη ανάγκη για μια ανθρώπινη διαβίωση, δεδομένου ότι 

συμβάλλει καθοριστικά στην επικοινωνία τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, στην ενημέρωσή 

τους για τη διαβίωσή τους στην χώρα μας και κυρίως αναφορικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών οπωσδήποτε συμβάλλει και στην 

ενημέρωση και στη δυνατότητα τήρησης κανόνων «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και 

εφαρμογής ελεγχόμενης καραντίνας σε περίπτωση διαπιστούμενων κρουσμάτων με στόχο την 

αποτροπή της διάδοσης της νόσου στην κοινότητα αλλά και της γενικευμένης επανάκαμψης της 

πανδημίας του κορωνοιού όπως ανακοινώνεται από αρμόδιες εθνικές και διεθνείς υγειονομικές  

αρχές καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Οι περιγραφείσες 

περιστάσεις των βεβαρημένων πληθυσμιακά υφιστάμενων κέντρων και της πανδημίας 

δικαιολογούν την επίκληση επείγουσας κατάστασης και τη σύντμηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 28, παράγραφος 7 του ν.4412/2016. 
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 

ορίζεται η 09.05.2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής 

ορίζεται η 10.05.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση συμμετοχής, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους υποψήφιους, 

μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.migration.gov.gr), καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να 

ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων. 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Θα καθοριστεί στα Τεύχη του Β’ σταδίου του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, 

απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης . στις 19.04.2021. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα  Αριθμό : 108209 

3. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.migration.gov.gr), 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας  

4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” 

diavgeia.gov.gr. 

Γ. Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης θα δημοσιευθεί στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 

64 του ν. 4412/2016. 
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Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης. 

  



ΑΔΑ: ΨΘ6646ΜΔΨΟ-9Ρ5



                                    «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»                                                 

29  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής 

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

αίτησης συμμετοχής.  

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής: 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 

από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 

άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 

αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής, εφόσον συντρέχει 
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στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 

του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις 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), 

β) 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 παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215 ). 

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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  
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τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά  τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο υποψήφιος 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

υποψήφιος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο υποψήφιος 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. 

Δεν αποκλείεται ο υποψήφιος, 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. 

22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:  

αα) 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  

ββ) 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.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προεπιλογής 

υποψήφιος σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 

περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι 
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σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα 

αρχή διαθέτει 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 24 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 των οικονομικών 

φορέων 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 ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 της παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 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 ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής, οικονομικός φορέας εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος 

αποκλεισμού) 

22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας προεπιλογής, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

22.Α.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
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λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία προεπιλογής. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.7. 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. 

22.Α.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία προεπιλογής. 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών και να 

διαθέτουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του ν. 

2518/1997 σε ισχύ. 

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

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

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

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 

υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού1 ή να τους καλέσει να προβούν 

σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος. 

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 μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 

υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Η σύμβαση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση οξυμένων και επειγουσών αναγκών προστασίας της 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας και έχει ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται προεχόντως με 

την κατεπείγουσα ανάγκη υλοποίησής του εντός εξαιρετικά συντόμου χρονικού διαστήματός. 

Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε υποψήφιός διαθέτει την αναγκαία χρηματοδοτική 

ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης με ίδιους πόρους όσο και την ικανότητα απρόσκοπτου και 

σημαντικού δανεισμού, εφόσον παραστεί ανάγκη. Συνεπώς, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

πληρούν τις ακόλουθές απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:  

α) Να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας για δυνατότητα 

χρηματοδότησης (όχι περιθώριο έκδοσης εγγυητικών), ύψους τουλάχιστον ίσου με το 30% της 

προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, χωρίς Φ.Π.Α, για κάθε τμήμα της σύμβασης για το οποίο 

υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να 

καλύπτεται από τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήματα, το 30% 

της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α., προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους αξιών των 

Τμημάτων. 

β) Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις (2017 έως και 2019), ίσο ή 

μεγαλύτερο από το 100% της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., κάθε τμήματος της σύμβασης για 

στο οποίο υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση 

πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήματα, το 100% 

της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α., προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους αξιών των 

Τμημάτων. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του άνω ορίου. 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν στο ΕΕΕΣ τους (βλ. Άρθρο 23), επί 

ποινή αποκλεισμού, το ακριβές μέγεθός του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών για καθεμία από τις 

τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (2017, 2018 και 2019). 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

α) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020), συμβάσεις έργων, ή προμήθειας εξοπλισμού ή υπηρεσιών σύμφωνα με τα κατωτέρω : 
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Α Β Γ 

Σύμβαση που στο 

αντικείμενο της να 

περιέχεται : 

Πλήθος Συμβάσεων και 

ελάχιστη αξία σύμβασης προ 

Φ.Π.Α. 

Ελάχιστη Συνολική Αξία 

προσκομιζόμενων 

συμβάσεων σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις 

της στήλης Β 

Έργο ή έργα Ηλεκτρονικής 

Ασφαλείας που να περιέχουν 

προμήθεια κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης, ή/και εξοπλισμού 

ελέγχων όπως ακτινοσκοπική 

συσκευή x-ray ή/και μαγνητική 

πύλη 

Από μία έως τρεις συμβάσεις. Η 

ελάχιστη αξία μίας συμβάσεως 

να είναι 300.000 προ Φ.Π.Α. 

1.000.000 προ Φ.Π.Α. 

Έργο ή έργα Ηλεκτρονικής 

Ασφαλείας που να περιέχουν 

προμήθεια συστήματος 

προστασίας περιμέτρου μήκους 

άνω του 1.000 μέτρων. Το 

σύστημα μπορεί να βασίζεται σε 

κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με 

εφαρμογή ανάλυσης 

αλγορίθμων ανάλυσης κίνησης  

ή σε εξωτερικό περιβάλλον ή 

θαμμένο καλώδιο ή καλώδιο επί 

φράχτη 

Από μία έως τρεις συμβάσεις. Η 

ελάχιστη αξία μίας συμβάσεως 

να είναι 150.000 προ Φ.Π.Α. 

300.000 προ Φ.Π.Α. 

Προμήθεια Συστημάτων μη 

Επανδρωμένων Αεροχημάτων 

(ΣμηΕΑ) ή / και ανταλλακτικών, 

για εφαρμογές εναέριας 

επιτήρησης και συλλογής 

πληροφοριών 

Από μία έως τρεις συμβάσεις. Η 

ελάχιστη αξία μίας συμβάσεως 

να είναι 300.000 προ Φ.Π.Α. 

400.000 προ Φ.Π.Α. 

Έργο ενσύρματης ή ασύρματης 

διασύνδεσης 40 τουλάχιστον 

γεωγραφικά απομακρυσμένων 

κτιριακών ή/και ανοικτών 

εγκαταστάσεων με ένα κεντρικό 

σημείο. 

Από μία έως τρεις συμβάσεις. Η 

ελάχιστη αξία μίας συμβάσεως 

να είναι 150.000 προ Φ.Π.Α. 

300.000 προ Φ.Π.Α. 

Προμήθεια προϊόντων ή/και 

υπηρεσιών για την προστασία 

δικτυακής υποδομής από 

Κυβερνοεπιθέσεις ή Distributed 

Από μία έως τρεις συμβάσεις. Η 

ελάχιστη αξία μίας συμβάσεως 

να είναι 150.000 προ Φ.Π.Α. 

150.000 προ Φ.Π.Α. 
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Α Β Γ 

Denial of Service (DDoS) ή Open 

Source INTelligence (OSINT) 

 

β) Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους χειριστές / εκπαιδευτές ΣμηΕΑ από την 

Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην κατηγορία ΣμηΕΑ UAS Pilot C, με συνολικό αριθμό 

ωρών πτήσεων άνω των εκατό (100) έκαστος. Τα εν λόγω πτυχία πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 

με: 

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή 

άλλο ισοδύναμο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016.  

β) Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001 ή άλλο ισοδύναμο κατά 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 

ένα από τα μέλη της ένωσης  

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ένας οικονομικός 

φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Επιτρέπεται η στήριξη υποψηφίου στις ικανότητες τρίτου φορέα ή περισσότερων υποψηφίων στις 

ικανότητες του ίδιου τρίτου φορέα, κατά το άρθρο 78 του ν. 4412/2016, για την πλήρωση των 

κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ανεξαρτήτως αν ο τρίτος φορέας θα εκτελέσει 

τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η συγκεκριμένη ικανότητα. 
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο 

οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 23: Περιεχόμενο Φακέλου  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

23.1 Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων είναι ξεχωριστή για κάθε τμήμα για το οποίο ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετέχει και περιλαμβάνει έναν ηλεκτρονικό φάκελο με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 

του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-ΣΤ 

της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Α΄ ή του Β΄ 

σταδίου, μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των αιτήσεων συμμετοχής. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 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, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία προεπιλογής. 

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
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Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ 

και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ 

β) Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν: 

(α) 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. 

(β) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του ν. 

2518/1997 σε ισχύ. 

Το ως άνω δικαιολογητικό υπό α) γίνονται αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του. 

γ) Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Για την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, υποβάλλονται: 

(α) Τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας για δυνατότητα χρηματοδότησης (όχι 

περιθώριο έκδοσης εγγυητικών), ύψους τουλάχιστον ίσου με το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας 

του διαγωνισμού, χωρίς Φ.Π.Α, για κάθε τμήμα της σύμβασης για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

(β) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία, των τριών (3) 

προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2019, 2018, 2017). Στην 

περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται 

ένορκη βεβαίωση περί του ύψους των μεγεθών που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ για το ως άνω διάστημα 

ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο φορέας, αν είναι μικρότερο της τριετίας. Στην ένορκη 

βεβαίωση οφείλει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης 
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οικονομικών καταστάσεων. 

δ) Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

α) για την απαίτηση 22.Δα) 

Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που υλοποίησε επιτυχώς ο οικονομικός φορέας κατά τα 

πέντε (5) τελευταία έτη (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/

Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫ

ΠΟ-

ΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμ

ός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημ/νία) 

        

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  

- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 

πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή καθώς και η σχετική 

Σύμβαση Έργου. 

- Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε 

του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και η σχετική Σύμβαση Έργου, 

β) για την απαίτηση 22.Δβ) 

Πίνακα των στελεχών, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:  

α/α Ονοματεπώνυμο 
Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικής 

Εμπειρίας 

1.   

2.   

…   

- Βιογραφικά σημειώματα 

- αντίγραφα τίτλων σπουδών 

- υπεύθυνες δηλώσεις ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια 

του παρόντος έργου και ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, στις περιπτώσεις 

που τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα. Οι εν λόγω 

υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, ούτε με γνήσιο 

υπογραφής. 

ε) Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε  

Για την απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε, οι υποψήφιοι απαιτείται να προσκομίσουν: 
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α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή 

άλλο ισοδύναμο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016.  

β) Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001 ή άλλο ισοδύναμο κατά 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016.  

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προς τούτο 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης - M.L.A.) 

στ) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – ΣΤ). 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 Β, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών δεν απαιτείται να διαθέτουν άδεια 

λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του ν. 2518/1997. 

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 των παραγράφων 1, 2, 2.α και 4 του άρθρου 22 Α. 

23.2 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, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 

η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την 

αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 

 

Άρθρο 24. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) Κατακύρωσης που θα υποβληθούν από 

τον προσωρινό ανάδοχο 

24.1 Τα δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) κατακύρωσης των παρακάτω παραγράφων του 

παρόντος άρθρου θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο. 

24.2 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 

21 και 22Β της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και σε οποιοδήποτε 

άλλο χρονικό σημείο θα καθοριστεί με το τεύχος του β’ σταδίου του Διαγωνισμού. 
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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). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 24.3 έως 24.10  της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

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. 

24.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, που θα ανακηρυχθεί στο Β’ στάδιο του Διαγωνισμού θα κληθεί κατόπιν 

σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή να υποβάλλει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 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 τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) (βα) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, 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. 
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Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.. 

• ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

• υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα 

φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, 

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 του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 

(β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 

(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 

η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα 

με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 

που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]. 

- 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: 

α) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
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μετοχές, προσκομίζουν: 

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 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. 

γγ) 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) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την 

έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν : 

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που 

οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 

αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 

μόνο στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.8. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 

 

24.4 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

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 της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 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 
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φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 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. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

24.5 Περαιτέρω, 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». 

24.6 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ν. 

4690/20, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας 

των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των 

μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να 

προσκαλεί άμεσα τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, 

ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο 

εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση 

δηλώνονται από τον προσωρινό ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα 

συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

24.7 Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης 

των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας 

των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των 

μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως 
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άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς 

να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσορών.  

24.8 Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που 

απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 

μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει 

να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του 

άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

24.9 Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί 

εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται 

ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1 Στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού οι προεπιλεγέντες οικονομικοί φορείς θα αναφέρουν στην 

προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που θα προτείνουν. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση 

υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος η συμπλήρωση του σημείου Δ του μέρους ΙΙ του 

ΕΕΕΣ είναι προαιρετική. 

25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

Άρθρο 26: Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έγκριση του Διαγωνισμού, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 5346/01.04.2021 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:68ΗΤ46ΜΔΨΟ-ΧΣΠ). 

26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

Άρθρο 27: Ματαίωση Διαδικασίας 

27.1 Η διαδικασία ανάθεσης, όπως προβλέπεται στο παρόν τεύχος, μπορεί να ματαιωθεί 

οποτεδήποτε με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στο Α΄ στάδιο η λήψη της απόφασης δεν 

υπόκειται σε προϋποθέσεις. Στο Β΄ στάδιο η απόφαση λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη 
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γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφόσον, η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής 

προσφορών, είτε λόγω απόρριψης όλων των Αιτήσεων, λόγω αποκλεισμού όλων των 

Υποψηφίων, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης. 

27.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης στο Β΄ στάδιο, μπορεί επίσης να λάβει χώρα με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής και μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον από την 

παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

• Εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς. 

• Αν λόγω ανωτέρα βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης. 

• Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και οι Υποψήφιοι δεν δεχτούν να τις παρατείνουν. 

27.3 Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε φάση της διαδικασίας, μπορεί να 

ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του Διαγωνισμού και, ή να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα 

του από την Αναθέτουσα Αρχή, ή να αποφασισθεί από την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή η 

επανάληψη του Διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.  

27.4 Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν, 
δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 

Εσωτερική Διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 

4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

5. Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης  

6. Γενική Διευθύντρια Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών  

7. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 

8. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών 

9. Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας 
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10. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού: 

α) Αναστάσιος Σαλής 
β) Μιχαήλ Κοσμίδης 
γ) Πέτρος Λυμπέρης 
δ) Χρήστος Κανιός 
ε) Γεώργιος Αναστασίου 
στ) Γεώργιος Ζωντήρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Υποσύστημα CPV 

Νήσοι Βόρεια Ελλάδα Νότια Ελλάδα Υποσύνολα 

Σύνολα Υπηρεσίε
ς 

Προμήθειες Σύνολο 
Υπηρεσίε

ς 
Προμήθειες Σύνολο 

Υπηρεσίε
ς 

Προμήθειες Σύνολο Υπηρεσίες Προμήθειες 

Περιμετρικής 
Προστασίας Δομής 

30237240-3, 32342000-2, 
30200000-1, 30200000-1, 
32421000-0, 45315600-4, 

45312000-7 

67.200 557.760 624.960 109.500 921.300 1.030.800 102.600 876.480 979.080 279.300 2.355.540 2.634.840 

Κέντρο Διαχείρισης 
Συμβάντων Δομής 

(ΚΔΣ) 

39100000-3, 30200000-1, 
31161900-1, 48821000-9, 
32522000-8, 30200000-1, 
32421000-0, 45315600-4, 
31644000-2, 45315600-4, 
48000000-8, 30237240-3 

81.200 185.500 266.700 143.000 424.000 567.000 137.600 424.000 561.600 361.800 1.033.500 1.395.300 

Ακτινοσκοπικών 
Συσκευών, 

Μαγνητικών Πυλών 
και Θερμογραφίας 

33111400-5, 33158100-3, 
38412000-6, 33111400-5, 
32421000-0, 45315600-4, 

45315600-4 

66.500 1.079.250 1.145.750 56.000 797.000 853.000 80.500 1.231.750 1.312.250 203.000 3.108.000 3.311.000 

Σηματοδότησης 
Τεχνικών Βλαβών 

Η/Μ Εγκαταστάσεων 
Δομών 

30237135-4, 48821000-9, 
32421000-0, 45315600-4 

38.500 21.000 59.500 88.000 48.000 136.000 88.000 48.000 136.000 214.500 117.000 331.500 

Ανάλυσης 
Συμπεριφοράς Δομών 

35125300-2, 35125300-2, 
31224700-9, 32421000-0, 
45315600-4, 45315600-4 

80.000 63.000 143.000 127.000 97.650 224.650 114.000 85.050 199.050 321.000 245.700 566.700 

Επιτήρησης Εισόδου 
- Εξόδου Δομών 

35125300-2, 35125300-2, 
31224700-9, 32421000-0, 
45315600-4, 45315600-4 

141.000 188.000 329.000 231.000 312.500 543.500 251.000 348.000 599.000 623.000 848.500 1.471.500 

ΣμηΕΑ (Drones) 
38651000-3, 38650000-6, 
48320000-7, 45315600-4 

14.000 210.000 224.000 16.000 24.000 40.000 16.000 24.000 40.000 46.000 258.000 304.000 

Υποσύστημα 
Καλωδιακής 

Διαχείρισης (Smart 
Patch Panels & 

Monitoring) 

32522000-8, 45315600-4 21.000 70.000 91.000 48.000 160.000 208.000 48.000 160.000 208.000 117.000 390.000 507.000 

Σύνολα  509.400 2.374.510 2.883.910 818.500 2.784.450 3.602.950 837.700 3.197.280 4.034.980 2.165.600 8.356.240 10.521.840 

 

* Τιμές χωρίς ΦΠΑ  
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Τμήμα 1 –  Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.) 

Υποσύστημα CPV Τιμή Μονάδος Ποσότητα 
Υπηρεσίες Προμήθειες 

Σύνολο 

Αξία Αξία 

Περιμετρικής Προστασίας Δομής     67.200 557.760 624.960 

Κάμερα Περιμετρικής Προστασίας 30237240-3 3400 112  380.800 380.800 € 

Μεγάφωνα Αναγγελίας 32342000-2 280 112  31.360 31.360 € 

Μεταγωγέας Ιστού 30200000-1 150 112  16.800 16.800 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 30200000-1 650 112  72.800 72.800 € 

Καλώδια Οπτικών Ινών & Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 112  56.000 56.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 100 112 11.200  11.200 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45312000-7 500 112 56.000  56.000 € 

Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων Δομής (ΚΔΣ)     81.200 185.500 266.700 

Έπιπλα & Μηχανές Οικίσκου 39100000-3 3500 7  24.500 24.500 € 

Rack Τοποθέτησης Εξοπλισμού 30200000-1 2000 7  14.000 14.000 € 

UPS 31161900-1 6000 7  42.000 42.000 € 

Εξοπλισμός Διασύνδεσης και Κυβερνοασφάλειας 48821000-9 1500 7  10.500 10.500 € 

Κεντρικό Switch 32522000-8 3000 7  21.000 21.000 € 

Η/Υ ΚΔΣ Δομής 30200000-1 4000 7  28.000 28.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου ΚΔΣ Δομής 32421000-0 1000 7 7.000  7.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας ΚΔΣ Δομής 45315600-4 1000 7 7.000  7.000 € 

Καταγραφικό Τύπου NVR 31644000-2 4000 7  28.000 28.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 0 1 67.200  67.200 € 

Τοπικό Λογισμικό VMS (Video Management System) 48000000-8 1500 7  10.500 10.500 € 

Χειριστήριο PTZ Καμερών 30237240-3 1000 7  7.000 7.000 € 

Ακτινοσκοπικών Συσκευών, Μαγνητικών Πυλών και Θερμογραφίας     66.500 1.079.250 1.145.750 

Ακτινοσκοπική Συσκευή (X-Ray) 33111400-5 25500 19  484.500 484.500 € 

Μαγνητική Πύλη 33158100-3 4000 55  220.000 220.000 € 

Ψηφιακό Θερμόμετρο 38412000-6 250 55  13.750 13.750 € 

Οικίσκος Ακτινοσκοπικών Ελέγχων 33111400-5 19000 19  361.000 361.000 € 
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Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 19 9.500  9.500 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 500 19 9.500  9.500 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 2500 19 47.500  47.500 € 

Σηματοδότησης Τεχνικών Βλαβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Δομών     38.500 21.000 59.500 

Μονάδα PLC 30237135-4 1500 7  10.500 10.500 € 

Εξοπλισμός Διασύνδεσης (interface) 48821000-9 1500 7  10.500 10.500 € 

Εργασίες Καλωδίωσης 32421000-0 2500 7 17.500  17.500 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 3000 7 21.000  21.000 € 

Ανάλυσης Συμπεριφοράς Δομών     80.000 63.000 143.000 

Κάμερα ΙP 35125300-2 500 20  10.000 10.000 € 

Ιστός Κάμερας IP 35125300-2 2000 20  40.000 40.000 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 31224700-9 650 20  13.000 13.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 2000 20 40.000  40.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 1000 20 20.000  20.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 1000 20 20.000  20.000 € 

Επιτήρησης Εισόδου - Εξόδου Δομών     141.000 188.000 329.000 

Κάμερα ΙP 35125300-2 750 94  70.500 70.500 € 

Ιστός Κάμερας IP 35125300-2 600 94  56.400 56.400 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 31224700-9 650 94  61.100 61.100 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 94 47.000  47.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 500 94 47.000  47.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 500 94 47.000  47.000 € 

ΣμηΕΑ (Drones)     14.000 210.000 224.000 

ΣμηΕΑ -α 38651000-3, 38650000-6, 48320000-7 30000 7  210.000 210.000 € 

ΣμηΕΑ -β 38651000-3, 38650000-6, 48320000-7 1500 0  0 0 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 0 1 14.000  14.000 € 

Υποσύστημα Καλωδιακής Διαχείρισης (Smart Patch Panels & 
Monitoring) 

    21.000 70.000 91.000 

Smart Patch Panel & Monitoring 32522000-8 10000 7  70.000 70.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 3000 7 21.000  21.000 € 

Σύνολα     509.400 2.374.510 2.883.910 
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Τμήμα 2 –  Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος 

Υποσύστημα CPV Τιμή Μονάδος Ποσότητα 
Υπηρεσίες Προμήθειες 

Σύνολο 

Αξία Αξία 

Περιμετρικής Προστασίας Δομής    109.500 921.300 1.030.800 

Κάμερα Περιμετρικής Προστασίας 30237240-3 3400 185  629.000 629.000 € 

Μεγάφωνα Αναγγελίας 32342000-2 280 185  51.800 51.800 € 

Μεταγωγέας Ιστού 30200000-1 150 185  27.750 27.750 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 30200000-1 650 185  120.250 120.250 € 

Καλώδια Οπτικών Ινών & Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 185  92.500 92.500 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 100 185 18.500  18.500 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45312000-7 500 182 91.000  91.000 € 

Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων Δομής (ΚΔΣ)    143.000 424.000 567.000 

Έπιπλα & Μηχανές Οικίσκου 39100000-3 3500 16  56.000 56.000 € 

Rack Τοποθέτησης Εξοπλισμού 30200000-1 2000 16  32.000 32.000 € 

UPS 31161900-1 6000 16  96.000 96.000 € 

Εξοπλισμός Διασύνδεσης και Κυβερνοασφάλειας 48821000-9 1500 16  24.000 24.000 € 

Κεντρικό Switch 32522000-8 3000 16  48.000 48.000 € 

Η/Υ ΚΔΣ Δομής 30200000-1 4000 16  64.000 64.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου ΚΔΣ Δομής 32421000-0 1000 16 16.000  16.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας ΚΔΣ Δομής 45315600-4 1000 16 16.000  16.000 € 

Καταγραφικό Τύπου NVR 31644000-2 4000 16  64.000 64.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 0 1 111.000  111.000 € 

Τοπικό Λογισμικό VMS (Video Management System) 48000000-8 1500 16  24.000 24.000 € 

Χειριστήριο PTZ Καμερών 30237240-3 1000 16  16.000 16.000 € 

Ακτινοσκοπικών Συσκευών, Μαγνητικών Πυλών και Θερμογραφίας    56.000 797.000 853.000 

Ακτινοσκοπική Συσκευή (X-Ray) 33111400-5 25500 16  408.000 408.000 € 

Μαγνητική Πύλη 33158100-3 4000 20  80.000 80.000 € 

Ψηφιακό Θερμόμετρο 38412000-6 250 20  5.000 5.000 € 



ΑΔΑ: ΨΘ6646ΜΔΨΟ-9Ρ5



                                    «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»                                                 

53  

 

Οικίσκος Ακτινοσκοπικών Ελέγχων 33111400-5 19000 16  304.000 304.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 16 8.000  8.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 500 16 8.000  8.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 2500 16 40.000  40.000 € 

Σηματοδότησης Τεχνικών Βλαβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Δομών    88.000 48.000 136.000 

Μονάδα PLC 30237135-4 1500 16  24.000 24.000 € 

Εξοπλισμός Διασύνδεσης (interface) 48821000-9 1500 16  24.000 24.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης 32421000-0 2500 16 40.000  40.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 3000 16 48.000  48.000 € 

Ανάλυσης Συμπεριφοράς Δομών    127.000 97.650 224.650 

Κάμερα ΙP 35125300-2 500 31  15.500 15.500 € 

Ιστός Κάμερας IP 35125300-2 2000 31  62.000 62.000 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 31224700-9 650 31  20.150 20.150 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 2000 31 62.000  62.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 1000 31 31.000  31.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 1000 34 34.000  34.000 € 

Επιτήρησης Εισόδου - Εξόδου Δομών    231.000 312.500 543.500 

Κάμερα ΙP 35125300-2 750 160  120.000 120.000 € 

Ιστός Κάμερας IP 35125300-2 600 154  92.400 92.400 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 31224700-9 650 154  100.100 100.100 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 154 77.000  77.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 500 154 77.000  77.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 500 154 77.000  77.000 € 

ΣμηΕΑ (Drones)    16.000 24.000 40.000 

ΣμηΕΑ -α 38651000-3, 38650000-6, 48320000-7 30000 0  0 0 € 

ΣμηΕΑ -β 38651000-3, 38650000-6, 48320000-7 1500 16  24.000 24.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 0 1 16.000  16.000 € 

Υποσύστημα Καλωδιακής Διαχείρισης (Smart Patch Panels & 
Monitoring) 

   48.000 160.000 208.000 

Smart Patch Panel & Monitoring 32522000-8 10000 16  160.000 160.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 3000 16 48.000  48.000 € 

Σύνολα    818.500 2.784.450 3.602.950 
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Τμήμα 3 –  Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος 

Υποσύστημα CPV Τιμή Μονάδος Ποσότητα 
Υπηρεσίες Προμήθειες Σύνολο 

Αξία Αξία  

Περιμετρικής Προστασίας Δομής    102.600 876.480 979.080 

Κάμερα Περιμετρικής Προστασίας 30237240-3 3400 176  598.400 598.400 € 

Μεγάφωνα Αναγγελίας 32342000-2 280 176  49.280 49.280 € 

Μεταγωγέας Ιστού 30200000-1 150 176  26.400 26.400 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 30200000-1 650 176  114.400 114.400 € 

Καλώδια Οπτικών Ινών & Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 176  88.000 88.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 100 176 17.600  17.600 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45312000-7 500 170 85.000  85.000 € 

Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων Δομής (ΚΔΣ)    137.600 424.000 561.600 

Έπιπλα & Μηχανές Οικίσκου 39100000-3 3500 16  56.000 56.000 € 

Rack Τοποθέτησης Εξοπλισμού 30200000-1 2000 16  32.000 32.000 € 

UPS 31161900-1 6000 16  96.000 96.000 € 

Εξοπλισμός Διασύνδεσης και Κυβερνοασφάλειας 48821000-9 1500 16  24.000 24.000 € 

Κεντρικό Switch 32522000-8 3000 16  48.000 48.000 € 

Η/Υ ΚΔΣ Δομής 30200000-1 4000 16  64.000 64.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου ΚΔΣ Δομής 32421000-0 1000 16 16.000  16.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας ΚΔΣ Δομής 45315600-4 1000 16 16.000  16.000 € 

Καταγραφικό Τύπου NVR 31644000-2 4000 16  64.000 64.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 0 1 105.600  105.600 € 

Τοπικό Λογισμικό VMS (Video Management System) 48000000-8 1500 16  24.000 24.000 € 

Χειριστήριο PTZ Καμερών 30237240-3 1000 16  16.000 16.000 € 

Ακτινοσκοπικών Συσκευών, Μαγνητικών Πυλών και Θερμογραφίας    80.500 1.231.750 1.312.250 

Ακτινοσκοπική Συσκευή (X-Ray) 33111400-5 25500 23  586.500 586.500 € 

Μαγνητική Πύλη 33158100-3 4000 49  196.000 196.000 € 

Ψηφιακό Θερμόμετρο 38412000-6 250 49  12.250 12.250 € 
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Οικίσκος Ακτινοσκοπικών Ελέγχων 33111400-5 19000 23  437.000 437.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 23 11.500  11.500 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 500 23 11.500  11.500 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 2500 23 57.500  57.500 € 

Σηματοδότησης Τεχνικών Βλαβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Δομών    88.000 48.000 136.000 

Μονάδα PLC 30237135-4 1500 16  24.000 24.000 € 

Εξοπλισμός Διασύνδεσης (interface) 48821000-9 1500 16  24.000 24.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης 32421000-0 2500 16 40.000  40.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 3000 16 48.000  48.000 € 

Ανάλυσης Συμπεριφοράς Δομών    114.000 85.050 199.050 

Κάμερα ΙP 35125300-2 500 27  13.500 13.500 € 

Ιστός Κάμερας IP 35125300-2 2000 27  54.000 54.000 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 31224700-9 650 27  17.550 17.550 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 2000 27 54.000  54.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 1000 27 27.000  27.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 1000 33 33.000  33.000 € 

Επιτήρησης Εισόδου - Εξόδου Δομών    251.000 348.000 599.000 

Κάμερα ΙP 35125300-2 750 174  130.500 130.500 € 

Ιστός Κάμερας IP 35125300-2 600 174  104.400 104.400 € 

Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού 31224700-9 650 174  113.100 113.100 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου 32421000-0 500 174 87.000  87.000 € 

Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας 45315600-4 500 174 87.000  87.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 500 154 77.000  77.000 € 

ΣμηΕΑ (Drones)    16.000 24.000 40.000 

ΣμηΕΑ -α 38651000-3, 38650000-6, 48320000-7 30000 0  0 0 € 

ΣμηΕΑ -β 38651000-3, 38650000-6, 48320000-7 1500 16  24.000 24.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 0 1 16.000  16.000 € 

Υποσύστημα Καλωδιακής Διαχείρισης (Smart Patch Panels & 
Monitoring) 

   48.000 160.000 208.000 

Smart Patch Panel & Monitoring 32522000-8 10000 16  160.000 160.000 € 

Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης 45315600-4 3000 16 48.000  48.000 € 

Σύνολα    837.700 3.197.280 4.034.980 
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