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ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικι Προκιρυξθ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ 
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ 
Αποκθκϊν για τθν ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ). 
 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                      Πειραιάσ, 14 Αυγοφςτου 2018 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ                 Αρικ.Πρωτ.: 2832.3/60925/2018 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΘΚΩΝ  
Αρικμόσ Προκαταρκτικισ Προκιρυξθσ : 12/2018 
      
 

    Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ γνωςτοποιεί τθν πρόκεςι του να προκθρφξει 
Θλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνιςμό, Διεκνοφσ υμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε 
ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για την ανάπτυξη του Εθνικοφ υςτήματοσ Ολοκληρωμζνησ Θαλάςςιασ 
Επιτήρηςησ (ΕΟΘΕ), θ προχπολογιςκείςα αξία του οποίου εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό των εξιντα δφο 
εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ).  
 
 Αναθζτουςα αρχή: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2ο - Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν Σακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν. 

Χϊρα : Ελλάδα 
Πόλθ 
Κωδικόσ NUTS 

: 
: 

Πειραιάσ 
EL307 

Σαχυδρομικι Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Πειραιά  
Σαχ. Κϊδικασ : 185 10  
Πλθροφορίεσ : Τποπλοίαρχοσ Λ ΛΕΛΑΚΘ Αναςταςία  

Ανκυποπλοίαρχοσ Λ ΧΑΣΗΘΠΑΡΑΚΕΤΑ Αγγελικι  

Αρικ. Σθλ. : +30 213 137 1081 / +30 213 137 4594 
Αρικ. Σθλεομοιοτυπίασ : +30 213 137 1361 
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) 
Διεφκυνςθ θλεκτρ. ταχυδρ. (E-mail) 

: 
: 

www.hcg.gr / www.yen.gr  
dipea.b@yna.gov.gr 

 
 Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ :  Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Τπουργείο, αποτελεί “Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι 

(ΚΚΑ)” και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ. 
 
 Κφρια δραςτηριότητα Α.Α. : Κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Δθμόςια Σάξθ και 

Αςφάλεια ςτο καλάςςιο πεδίο και ςτισ χερςαίεσ ηϊνεσ λιμζνοσ, κακϊσ επίςθσ και θ υποςτιριξθ τθσ 
Ναυτιλίασ. 

 
 Κωδικόσ CPV : 35120000-1 “υςτιματα και διατάξεισ επιτιρθςθσ και αςφαλείασ”. 
 
 Κωδικόσ NUTS για τον κφριο τόπο παράδοςησ : EL (Ελλάδα) 
 
 φντομη περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ : 

Κφριοσ ςκοπόσ τθσ ανάπτυξθσ του ΕΟΘΕ είναι θ ζγκαιρθ επίγνωςθ τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ ςτο 
καλάςςιο πεδίο ευκφνθσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (Maritime Domain Awareness) ςε πραγματικό χρόνο και επί 
24ϊρου βάςεωσ.  

http://www.hcg.gr/
http://www.yen.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
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Σο ΕΟΘΕ κα αποτελείται από : 
α) 35 ςτακεροφσ ςτακμοφσ αιςκθτιρων εγκατεςτθμζνουσ εντόσ ςτρατιωτικϊν περιοχϊν, οι οποίοι κα 
αποτελοφνται από ραντάρ, ςτακμό βάςθσ AIS, VHF, μετεωρολογικό ςτακμό και θλεκτρο-οπτικό αιςκθτιρα 
ςε 26 εξ αυτϊν, 
β) 2 αυτοκινοφμενουσ ςτακμοφσ αιςκθτιρων αντίςτοιχων επιδόςεων, εγκατεςτθμζνουσ επί οχιματοσ εκτόσ 
δρόμου για τθν κάλυψθ επιχειρθςιακϊν κενϊν,  
γ) 1 κφριο Κζντρο Διοίκθςθσ και Ελζγχου (ΚΔΕ) με κζντρο δεδομζνων (Data Center) ςτο Αρχθγείο Λ..-
ΕΛ.ΑΚΣ.,  
δ) 1 εφεδρικό ΚΔΕ ςτθ Ναυτικι Διοίκθςθ Αιγαίου με απομακρυςμζνο κζντρο δεδομζνων,  
ε) ανάπτυξθ ραδιοηεφξεων και 455 χλμ. οπτικισ ίνασ για τθ διαςφνδεςθ των ςτακμϊν επιτιρθςθσ με τα ΚΔΕ 
μζςω του δικτφου των Ενόπλων Δυνάμεων.  
ςτ) λογιςμικό που κα ολοκλθρϊνει το ςφνολο των αιςκθτιρων και ςυςτθμάτων.  

Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει :  
α) τουλάχιςτον 6 χρόνια εγγυθμζνθσ λειτουργίασ προμικειασ,  
β) κζντρο τεχνικισ υποςτιριξθσ επί 24ϊρου βάςεωσ,  
γ) εκπαίδευςθ προςωπικοφ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορζσ υποχρεωτικά για το ςφνολο 
του υπό προμικεια ςυςτιματοσ, ζχοντασ τθ ςυνολικι ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςι του, με ευχερι 
δυνατότθτα ςφςταςθσ κοινοπραξίασ ι ανάκεςθσ υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ από μζρουσ τουσ. 

 
 Εκτιμώμενη ημερομηνία αποςτολήσ τησ προκήρυξησ ςτην Τπηρεςία Επιςήμων Εκδόςεων τησ Ευρωπαϊκήσ 

Ζνωςησ (Ε.Ε.Ε.Ε.) : ζωσ 31/12/2018 
 
 Προθεςμία υποβολήσ προςφορών : ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ 

τθσ προκιρυξθσ ςτθν Ε.Ε.Ε.Ε. 
 
 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών : δϊδεκα (12) μινεσ, προςµετροφµενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

 
 Γλώςςα προςφορών : θ Ελλθνικι. Κατ’ εξαίρεςθ τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus, 

φωτογραφίεσ, ςιματα, δφνανται να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. ε κάκε περίπτωςθ το ελλθνικό κείμενο κεωρείται κφριο και υπεριςχφει κάκε αντίςτοιχου 
ξενόγλωςςου κειμζνου. 

 
 Κριτήριο Ανάθεςησ : Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ - τιμισ. 
 
 Εκτιμώμενοσ χρόνοσ παράδοςησ : τριάντα (30) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 Χρηματοδότηςη : Θ ςφμβαςθ κα ςυγχρθματοδοτθκεί ςε ποςοςτό 75% από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Εςωτερικισ Αςφάλειασ - Σομζασ φνορα και Θεωριςεισ, Ειδικόσ τόχοσ “φνορα”, Εκνικόσ τόχοσ 
“EUROSUR” . 
 

 Προχποθζςεισ υμμετοχήσ  

Προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να πλθροφν ςωρευτικά τισ παρακάτω προχποκζςεισ : 

Α. Ζδρα : Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν που είναι εγκατεςτθμζνα ςε : 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Β. Πιςτοποίηςη Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων : 
α) Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να  διακζτει  Πιςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεωσ εκδοκζν κατά τον 
ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατθρεί εν ιςχφ ζωσ και τθ λιξθ 
τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Εν λόγω υποχρζωςθ ιςχφει και για τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ι/και 
τουσ υπεργολάβουσ εφόςον κα ζχουν πρόςβαςθ ςε διαβακμιςμζνεσ  πλθροφορίεσ. 
β) Ομοίωσ, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δφναται να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία εάν διακζτουν 
ιςότιμο πιςτοποιθτικό εκδοκζν από τον αρμόδιο κρατικό φορζα αςφαλείασ τθσ χϊρασ τουσ και εφόςον θ 
ζδρα τουσ βρίςκεται ςε ζνα από τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ, ι ςε Κράτοσ που ζχει ςυνάψει υμφωνία 
Αςφαλείασ (Security Agreement) με τθν Ελλάδα. 

Γ. Μη ςυνδρομή λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). 
 
Δ. Καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ: Να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι 
βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Ειδικότερα: 
α) Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα Οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ. 
β) Οι προμθκευτζσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του 
Ν. 4412/2016.  
γ) τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Ε. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Να διακζτουν αποδεδειγμζνα, κατά τθν τελευταία 
τριετία, μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν φψουσ ίςο με τον κακαρό προχπολογιςμό του Ζργου ιτοι 
#50.000.000,00€#. Προσ τοφτο κα κατακζςουν τουσ ιςολογιςμοφσ των τριϊν (03) τελευταίων ετϊν. 

Σ. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Να διακζτουν αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνθ γνϊςθ 
και ςθμαντικι εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, κζςθ ςε λειτουργία και ολοκλιρωςθ ςυναφϊν ζργων, 
ιτοι ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιςτον εγκατάςταςθ πζντε (05) ςτακμϊν με 
ραντάρ και θλεκτροπτικοφσ αιςκθτιρεσ που λειτουργοφν ςυνδυαςτικά και ολοκλθρϊνονται μζςω 
λογιςμικοφ ςε ζνα κζντρο επιχειριςεων. Προσ τοφτο, κα κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά κατάλογοσ των 
ζργων που ζχουν εκτελζςει, ςτον οποίο κα πρζπει να περιλαμβάνεται τουλάχιςτον ζνα τζτοιου τφπου ζργο 
κατά τθν τελευταία πενταετία. 
 

 Διαδικαςία ςυμμετοχήσ : 
Για τθ ςφναψθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κα εφαρμοςτοφν οι διαδικαςίεσ του Ν. 4412/2016 και θ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία κα υλοποιθκεί θλεκτρονικά μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..). υνεπϊσ, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 
α) να διακζτουν θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.ΔΘ.)» και 
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β) να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ανωτζρω Τ.Α. 

Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ, θ προςφορά (πλην των απορρήτων ςτοιχείων) και τα ςχετικά δικαιολογθτικά κα 
υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ εν λόγω διαδικτυακισ πφλθσ του 
Ε..Θ.Δ.Θ.. 
 

  Διάθεςη τεφχουσ τεχνικών προδιαγραφών :  
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ των πλθροφοριϊν που ζχουν αποτυπωκεί ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ,  το 
τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν δεν κα αναρτθκεί ελεφκερα ςτο διαδίκτυο και κα διατίκεται 
θλεκτρονικά μόνον μζςω του Ε..Θ.ΔΘ.., κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ του ενδιαφερόμενου 
φορζα μζςω του ςυςτιματοσ.  

Επιπρόςκετα, το τεφχοσ περιλαμβάνει τζςςερα (04) παραρτιματα που φζρουν διαβάκμιςθ «ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ» 
τα οποία δφναται να παραλαμβάνονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ αποκλειςτικά 
ιδιοχείρωσ από τθ ΔΙΠΕΑ κατόπιν αιτήματόσ τουσ μζςω του ΕΘΔΘ υπό την προχπόθεςη υπογραφήσ 
ςχετικήσ φμβαςησ Εμπιςτευτικότητασ και εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ αςφάλειασ εγκαταςτάςεων 
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (ΕΚΒΑ) ι τον αντίςτοιχο Κανονιςμό 
Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ Εκνικισ Αρχισ Αςφάλειασ τθσ χϊρασ τουσ.   

Για τθν παραλαβι του διαβακμιςμζνου μζρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν υπογραφι τθσ 
φμβαςθσ Εμπιςτευτικότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίηουν όςον αφορά ςτθν 
αςφάλεια εγκαταςτάςεων τα εξισ: 
α) Θμεδαποί οικονομικοί φορείσ : αντίγραφα του Πιςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ εκδοκζν κατά 
τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ και τθσ κατάςταςθσ εξουςιοδοτθμζνου 
προςωπικοφ για χειριςμό διαβακμιςμζνου υλικοφ του οικονομικοφ φορζα, θεωρημζνα από την εκδίδουςα 
Aρχή. 
β) Αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ : ο ζλεγχοσ κα διενεργείται μζςω των Εκνικϊν Αρχϊν Αςφάλειασ χωρίσ 
τθν προςκόμιςθ του πιςτοποιθτικοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι φορείσ αυτοί προςκομίηουν βεβαίωςθ του 
υπεφκυνου αςφαλείασ τουσ με τθν επωνυμία τουσ, τθν ζδρα τουσ και τα ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο, 
θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ, υπθκοότθτα και διεφκυνςθ κατοικίασ) του φυςικοφ προςϊπου που είναι 
εξουςιοδοτθμζνο για το χειριςμό διαβακμιςμζνου υλικοφ και επιςυναπτόμενο ςχζδιο μεταφοράσ 
διαβακμιςμζνου υλικοφ εφόςον απαιτείται. 

Επιςθμαίνεται πωσ, ο υπογράφων τθν ανωτζρω αναφερόμενθ φμβαςθ Εμπιςτευτικότθτασ κα πρζπει να  
είναι το ίδιο εξουςιοδοτθμζνο για χειριςμό διαβακμιςμζνου υλικοφ πρόςωπο και – εκτόσ από τα ανωτζρω 
αναφερόμενα για παραλαβι διαβακμιςμζνου υλικοφ -  κα πρζπει να παραςτεί ςτθ διεφκυνςθ του φορζα 
μασ αυτοπροςϊπωσ ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που ο 
ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, θμεδαπό ι αλλοδαπό, κα πρζπει να παραςτεί ςτθν 
ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του, ιτοι το/τα πρόςωπο/α που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί/ουν και να 
δεςμεφει/ουν τον οικονομικό φορζα προςκομίηοντασ επιπλζον των ανωτζρω και τα ακόλουκα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςισ του : 
 
Α. Εάν ο ςυμμετζχων είναι θμεδαπό νομικό πρόςωπο (π.χ. Ανϊνυμθ Εταιρεία, Εταιρεία Περιοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρεία, Ετερόρρυκμθ Εταιρεία, Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία κ.λ.π.) :  
α) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (π.χ. Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο) περί ςφςταςθσ, 
τροποποιιςεων καταςτατικοφ και περί μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ (ανάλογα με τθ νομικι φφςθ τθσ εταιρείασ), 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζνα (01) μινα πριν τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
εμπιςτευτικότθτασ. 
β) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (π.χ. Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο - ΓΕΜΘ) από το 
οποίο να προκφπτει ςαφϊσ θ εκπροςϊπθςθ του νομικοφ προςϊπου βάςει του καταςτατικοφ του και τυχόν 
ειδικότερθσ εκπροςϊπθςθσ λόγω μεταβίβαςθσ εξουςιϊν – αρμοδιοτιτων.  
γ) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ (π.χ. Πρακτικό Διοικθτικοφ υμβουλίου, πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των 
εταίρων, εξουςιοδότθςθ από τον διαχειριςτι, εξουςιοδότθςθ από νόμιμο εκπρόςωπο ο οποίοσ να ζχει 
δικαίωμα εξουςιοδότθςθσ ςε άλλο φυςικό πρόςωπο και θ εξουςία αυτι να προκφπτει από τα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προςκομιηόμενα ζγγραφα) περί υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εμπιςτευτικότθτασ από το ςυγκεκριμζνο φυςικό 
πρόςωπο, το οποίο κα είναι το ίδιο με το αναφερόμενο ςτο Πιςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ. τθν 
εξουςιοδότθςθ αυτι κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ότι το πρόςωπο αυτό εξουςιοδοτείται να υπογράψει τθ 
ςφμβαςθ εμπιςτευτικότθτασ. 
 
Β. Εάν ο ςυμμετζχων είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία:  
α) Τποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ όλα τα ανωτζρω κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά,  
β) Πρακτικό απόφαςθσ του διοικοφντοσ οργάνου κάκε μζλουσ με το οποίο να εγκρίνεται θ ςφμπραξθ με τα 
λοιπά μζλθ τθσ ζνωςθσ – κοινοπραξίασ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εμπιςτευτικότθτασ από 
ςυγκεκριμζνο φυςικό πρόςωπο. 
 
Γ. ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ του ςυμμετζχοντοσ ςτθν αλλοδαπι, τα νομιμοποιθτικά ζγγραφά 
εκπροςϊπθςισ του εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ. Για 
τθν πιςτοποίθςθ του ιςχφοντοσ νομικοφ κακεςτϊτοσ ςε χϊρεσ τθσ αλλοδαπισ, οι ςυμμετζχοντεσ 
υποβάλλουν ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ (και αν δεν 
προβλζπεται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ ζνορκθ βεβαίωςθ,  υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ), του νομίμου εκπροςϊπου τουσ ςτθν οποία 
αναγράφεται το νομικό κακεςτϊσ τθσ εταιρείασ και δθλϊνονται οι Αρχζσ οι οποίεσ εκδίδουν τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά για τθ νομιμοποίθςι τουσ. Διευκρινίηεται ότι ωσ «νομικό κακεςτϊσ» νοείται θ νομικι μορφι 
τθσ εταιρείασ και τα χαρακτθριςτικά αυτισ με βάςθ το αλλοδαπό δίκαιο. Ειδικότερα, κα πρζπει ςτθν ζνορκθ 
βεβαίωςθ να δθλϊνονται οι προχποκζςεισ που κζτει το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ για τθν κτιςθ 
νομικισ προςωπικότθτασ (π.χ. εάν απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο κακϊσ και εάν απαιτείται θ 
τιρθςθ ςυγκεκριμζνων διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ για να ςυςτακεί θ ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι 
εταιρείασ κ.λπ.), ποιό όργανο δφναται να εκπροςωπεί τθν εταιρεία (π.χ. Διοικθτικό υμβοφλιο, 
Διαχειριςτισ), εάν μπορεί να ανατεκεί θ εξουςία εκπροςϊπθςθσ ςε τρίτο πρόςωπο και με ποιζσ 
προχποκζςεισ (απαιτείται π.χ. απόφαςθ του Δ.. που να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ). 
Σζλοσ, ςτθν ζνορκθ βεβαίωςθ κα πρζπει να δθλϊνεται και θ αλλοδαπι αρχι που αςκεί εποπτεία επί τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ νομικισ μορφισ εταιρειϊν και είναι υπεφκυνθ για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν νομιμοποίθςθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ το Τ.ΝΑ.Ν.Π. ζχει δικαίωμα να ελζγξει τθν ορκότθτα των δθλωκζντων. 

Σα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα πρζπει επίςθσ να προςκομίηουν παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ (π.χ. Πρακτικό 
Διοικθτικοφ υμβουλίου, εξουςιοδότθςθ από νόμιμο εκπρόςωπο ο οποίοσ να ζχει δικαίωμα 
εξουςιοδότθςθσ ςε άλλο φυςικό πρόςωπο και θ εξουςία αυτι να προκφπτει από τα προςκομιηόμενα 
ζγγραφα) περί υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εμπιςτευτικότθτασ από το ςυγκεκριμζνο φυςικό πρόςωπο, το 
οποίο κα είναι το ίδιο με το αναφερόμενο ςτθ βεβαίωςθ του υπευκφνου αςφαλείασ. τθν εξουςιοδότθςθ 
αυτι κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ότι το πρόςωπο αυτό εξουςιοδοτείται να υπογράψει τθ ςχετικι 
ςφμβαςθ εμπιςτευτικότθτασ. 

Σα προςκομιηόμενα ζγγραφα κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι να ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 (Apostille), που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ 188).  
ε κάκε περίπτωςθ το ελλθνικό κείμενο κεωρείται κφριο και υπεριςχφει κάκε αντίςτοιχου ξενόγλωςςου 
κειμζνου. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα. Θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΤΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι 
τζτοια υπθρεςία. 
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τθσ χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 
 
Δ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 του ν. 4250/2014 αναφορικά με τθν αποδοχι 
απλϊν ι επικυρωμζνων αντιγράφων. 
 
Ε. Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ  κάκε νομικισ μορφισ, πλθν των προαναφερομζνων κα 
πρζπει να προςκομίςουν όποια άλλα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ηθτθκοφν ωσ διευκρινιςεισ από το Τ.ΝΑ.Ν.Π. 
αναφορικά με τθν εκπροςϊπθςι τουσ. 
 
Σ. Οικονομικοί φορείσ που ζχουν κατακζςει ςτθν Τπθρεςία μασ ζνα ι περιςςότερα παραςτατικά που 
απαιτοφνται από τθν παροφςα ανακοίνωςθ και εξακολουκοφν να ιςχφουν ι να μθν ζχουν μεταβλθκεί κατά 
περιεχόμενο και ουςία, μποροφν να μθν τα προςκομίςουν εκ νζου ςτθν παροφςα φάςθ, κατακζτοντασ μόνο 
ζνορκθ βεβαίωςθ (ι υπεφκυνθ διλωςθ ανάλογα με το δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ) ςτθν οποία να αναφζρεται 
ρθτά το ςυγκεκριμζνο παραςτατικό, ο χρόνοσ και θ αιτία που προςκομίςκθκε, και ότι δεν ζχει μεταβλθκεί 
και παραμζνει ςε ιςχφ κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ φμβαςθσ Εμπιςτευτικότθτασ. 

 
 Ειδικζσ ρυθμίςεισ για την κατάθεςη των προςφορών : 

Θ προςφορά κα κατατίκεται μζςω ΕΘΔΘ και για το λόγο αυτό δεν πρζπει να περιλαμβάνονται ςε αυτι  
αναφορζσ ςε ςτοιχεία των απορριτων παραρτθμάτων, αλλά να γίνεται χριςθ τθσ προτεινόμενθσ 
κωδικοποίθςθσ των ςθμείων εγκατάςταςθσ. 

Ωςτόςο, ςτθν προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνεται μελζτθ κάλυψθσ τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ από 
τουσ προτεινόμενουσ αιςκθτιρεσ, θ οποία κα υποβάλλεται ξεχωριςτά ςε κλειςτό φάκελο ιδιοχείρωσ ςτθ 
ΔΙΠΕΑ και ςε καμία περίπτωςη μζςω του Ε..Θ.ΔΘ.. Σο ίδιο ιςχφει και για οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι 
ςχζδιο που βαςίηεται ςτα παρεχόμενα ςτοιχεία των απορριτων παρατθμάτων.  
 

 Πληροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆ιεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ 
Αποκθκϊν (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: +30 213 137 1361, τθλ. +30 213 137 4594/1081) κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα  Προκαταρκτικι Προκιρυξθ  κα αναρτθκεί ςτο 
υμπλιρωμα τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (https://ted.europa.eu/), ςτο διαδικτυακό 
τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.yen.gr). 

 
Θ παροφςα εκδίδεται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
προετοιμαςτοφν κατάλλθλα ϊςτε να περιοριςτοφν οι άςκοπεσ χρονοκακυςτεριςεισ μετά τθν προκιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ. 

 

 
                                                                         Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 
     ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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