
 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011145896, ΑΔΑ: 6Ζ2Μ4653ΠΩ-8ΦΤ, Συστημικός: 168918) για την προμήθεια με τίτλο 

«Εξειδικευμένες φορητές συσκευές εξοπλισμού (addons) για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων 

ICAO ID1-ID3 (ταυτότητες, διαβατήρια κλπ), διακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων- βιομετρικών 

στοιχείων συνδεδεμένες με κινητά τηλέφωνα και με εφαρμογές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και διεθνείς Αρχές 

Δίωξης» - Τροποποίηση όρων της 11/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου. 

Σχετ. :  α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Η αριθ. 11/2022 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011145896, ΑΔΑ: 6Ζ2Μ4653ΠΩ -8ΦΤ,  
Συστημικός: 168918) ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Εξειδικευμένες 
φορητές συσκευές εξοπλισμού (addons) για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων ICAO ID1-ID3 (ταυτότητες, 
διαβατήρια κλπ), διακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων – βιομετρικών στοιχείων συνδεδεμένες με κινητά 
τηλέφωνα και με εφαρμογές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και διεθνείς Αρχές Δίωξης». 

γ) Η αριθ. πρωτ.: 16-20/4000008458/ΝΒ/εμ/13-9-2022 επιστολή της εταιρείας «INTRACOM TELECOM ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», η οποία απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 13-9-2022 και ώρα 
19:11:43. 

δ) Η αριθ. πρωτ.: AD-220913.096/13-9-2022 επιστολή της εταιρείας «ADAPT IT (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑ ΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 13-9-2022 και ώρα 21:09:44. 

ε) Η από 5-9-2022 επιστολή της εταιρείας «Uni Systems συστήματα πληροφορικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική 
εταιρία», η οποία απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 5-9-2022 και ώρα 11:39:57. 

στ) Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/62981/2022/8-9-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ 
ζ) Το αριθ. πρωτ.: 2834.1/66299/2022/20-9-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. (Ορθή Επανάληψη) περί 

παροχής διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων ερωτημάτων (μη προς εσάς). 
η) Το αριθ. πρωτ.: 2834.1/66702/2022/21-9-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. 
 

1. Αναφορικά με (γ) και (δ) σχετικά ερωτήματα/αιτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της δημοσίευσης της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 
2ου για την προμήθεια με τίτλο «Εξειδικευμένες φορητές συσκευές εξοπλισμού (addons) για τον έλεγχο των 
ταξιδιωτικών εγγράφων ICAO ID1-ID3 (ταυτότητες, διαβατήρια κλπ), διακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων- 
βιομετρικών στοιχείων συνδεδεμένες με κινητά τηλέφωνα και με εφαρμογές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και διεθνείς 
Αρχές Δίωξης» και κατόπιν παροχής στοιχείων από την επισπεύδουσα Διεύθυνση Υ.ΝΑ.Ν.Π. με (ζ) σχετικό, 

 

 

                 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                 Πειραιάς,         29 Σεπτεμβρίου 2022  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                          

                      Αριθ. πρωτ.: 2832.3/68749/2022 

ΤΜΗΜΑ 2o  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   
ΤΜΗΜΑ 4ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

  

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη  Ε1-Ε2   
Ταχ. Κώδικας : 185 10  Λιμένας Πειραιά ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 Πληροφορίες  : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Π. 
Πλωτάρχης Λ.Σ. (Ν) ΚΟΥΚΟΥΜΑ Π. 
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΚΡΑΣΙΑ Μ. 
Πλωτάρχης Λ.Σ. (Τ) ΚΟΤΣΙΟΥΡΟΥ Χ.  

Τηλ.   : 213-137-4597/1081/4223/4565  
Η/Τ  : dipea.b@yna.gov.gr 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

ΟΠΣ: 5076569 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

 
Σελίδα 2 

 
  

 

παρέχονται διευκρινήσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες επί των γενικών όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών της εν θέματι διακήρυξης, ως ακολούθως:  

1.1 Όσον αφορά την αριθ. πρωτ.: 16-20/4000008458/ΝΒ/εμ/13-9-2022 επιστολή της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», η οποία απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 13-9-2022 και 
ώρα 19:11:43, (σχετικό γ)]: 

Ερώτημα α/α 1: 
«Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι οι Τεχνικές Δηλώσεις και τα Πιστοποιητικά ISO των Κατασκευαστών 
του εξοπλισμού και λογισμικού, αποτελούν τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό και είναι 
αποδεκτό αυτά τα κατατεθούν στην Αγγλική Γλώσσα χωρίς να απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα 
Ελληνικά». 
Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 1: 
Επισημαίνεται ότι στο κεφάλαιο 2.1.4 «Γλώσσα» της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, αναφέρονται τα ακόλουθα: «(…) 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
(…) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 05.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά δημόσια και 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.» 
Περαιτέρω, στο ως άνω κεφάλαιο  αναφέρεται ότι: «Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -
εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική». 
Κατόπιν των προαναφερθέντων προκύπτει ότι η δυνατότητα μη μετάφρασης εγγράφων στην ελληνική γλώσσα 
αφορά σε ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, καθώς και σε λοιπά έντυπα τα οποία περιέχουν αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια και δεν αποτελούν λέξεις που διαφέρουν από 
γλώσσα σε γλώσσα και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να αναγνωσθούν και να καταστούν διεθνώς  κατανοητά. 
Εκ των προεκτεθέντων συνάγεται ότι τα πιστοποιητικά που αφορούν στον προσφερόμενο εξοπλισμό και 
λογισμικό δεν δύναται να θεωρηθούν ότι αποτελούν έντυπα, τα οποία δεν χρήζουν μετάφρασης, καθόσον στα 
έγγραφα αυτά εμπεριέχεται κάποιου τύπου βεβαίωση/πιστοποίηση, δηλαδή μία νομική αξιολόγηση κατάστασης 
(ότι δηλαδή ο αναφερόμενος σε αυτά οικονομικός φορέας πληροί συγκεκριμένες  νομικές προϋποθέσεις 
προκειμένου να λάβει τη σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικό) και δεν έχουν αμιγώς τεχνικό περιεχόμενο, αφού 
δεν αποτελούνται μόνο από αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, αλλά 
ενέχουν αξιολόγηση με λεκτικό περιεχόμενο και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να αναγνωσθούν και να 
καταστούν κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας. 
Συνεπώς, τα πιστοποιητικά αυτά που αναφέρονται στο ερώτημα του οικονομικού φορέα, απαιτείται να είναι 
μεταφρασμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.1.4. της διακήρυξης. 
 
Ερώτημα α/α 2: 
«Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity) τα 
οποία αποτελούν τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό είναι αποδεκτό αυτά τα κατατεθούν 
στην Αγγλική Γλώσσα και δεν απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. Επιπροσθέτως, παρακαλούμε 
διευκρινίστε αν τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα κατατεθούν κατά το στάδιο συμμετοχής, ή από τον 
υποψήφιο ανάδοχο κατά το στάδιο κατακύρωσης» 
Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 2: 
Ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, ισχύουν τα ανωτέρω διευκρινισθέντα επί του ερωτήματος με α/α 1. 
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Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, εφόσον τα πιστοποιητικά αυτά ζητούνται σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές (βλ. ενδεικτικά τις παρ. 1.16, 2.6.19 και 2.7.5 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της 
11/2022 Διακήρυξης), πρέπει να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων στο φάκελο 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά».  
 
Ερώτημα α/α 3: 
«Στο άρθρο 2.2.3 “Λόγοι αποκλεισμού”, αναγράφεται ότι: «…..στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. ….» 
Δεδομένου ότι η εν λόγω αναφορά παραπέμπει στο Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ της εκάστοτε 
εταιρείας, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά το σύνολο και μόνον των 
προσώπων τα οποία δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία και ονοματίζονται στο Αναλυτικό Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ καθώς και τους ειδικά εξουσιοδοτημένους ανά περίπτωση εκπροσώπους, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, για τον εν λόγω διαγωνισμό, κι όχι για όλα τα αναφερόμενα μέλη που φέρουν και ειδική εξουσία 
εκπροσώπησης. 
Επιπροσθέτως, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σύμφωνα και με την οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ επαρκεί η σχετική 
αναφορά στο Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Τμήμα Β: Πληροφορίες σχετικά με τους 
εκπροσώπους του οικονομικού φορέα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, (Ε.Ε.Ε.Σ.) μόνο των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα ανά περίπτωση, να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για 
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 3: 
Σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στον όρο 2.2.3.1 της αριθ.11/2022 Διακήρυξης: «Ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:1 

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

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

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.» 

 
Περαιτέρω, όσον αφορά στη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ., σχετική τυγχάνει η αναφορά στον όρο 
2.4.3.1 της αριθ.11/2022 Διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο: «Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 
πρόσωπο, το ως άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) καθώς και η συνοδευτική υπεύθυνη 
δήλωση πρέπει να υπογράφεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την 
εταιρεία. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα φυσικό πρόσωπο για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα2 ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

                                                           
1   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 
2 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 

4782/2021. 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν.3». Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 2.2.3 δεν περιορίζεται, βάσει των διατάξεων του ν.4412/2016, στα πρόσωπα που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα, ανά περίπτωση, να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας, αλλά αφορά στο σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ερώτημα α/α 4: 
«Στην παραγρ. 2.2.7.2 Υπεργολαβία αναφέρεται: (…. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε 
ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας ...) 
Στην παραγρ. 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής αναφέρεται: Σε αυτή την περίπτωση, καθώς και στην 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
επισυνάπτει χωριστό/α έντυπο/α ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον/τους 
οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα παράσχει/ουν στήριξη ή/και τον/ους υπεργολάβο/ους (βλ. και άρθρο 131 παρ. 
7 Ν.4412/2016). 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο/οι Υπεργολάβος/οι, απαιτείται να καταθέσει/σουν ξεχωριστό έντυπο ΕΕΕΣ, 
μόνο εφόσον το ποσοστό τους υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 4: 
Στην παρ. 2.4.3.1 της εν θέματι διακήρυξης «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ορίζεται ότι: 
«Σε αυτή την περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, επισυνάπτει χωριστό/α έντυπο/α Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα παράσχει/ουν στήριξη 
ή/και τον/ους υπεργολάβο/ους (ως και άρθρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016)», δίχως να υφίσταται  οποιοσδήποτε 
περιορισμός ή απαλλαγή από την εν λόγω υποχρέωση βάσει του ποσοστού ανάθεσης υπεργολαβίας.  
Συνεπώς, η διαλαμβανόμενη στον όρο 2.4.3. της αριθ. 11/2022 διακήρυξης  απαίτηση για την υποβολή Ε.Ε.Ε.Σ. 
για τους υπεργολάβους, δεν αφορά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα της σύμβασης, που υπερβαίνει σωρευτικά σε ποσοστό το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας αυτής, αλλά σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων οικονομικός 
φορέας πρόκειται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβο, έστω και για μικρότερο του 30% της αξίας της σύμβασης 
τμήμα. 
 
Ερώτημα α/α 5: 
«Στην απαίτηση 5.4 “Να αναπτυχθεί σύνολο υποεφαρμογών μέσω των οποίων θα αποστέλλονται 
αυτοματοποιημένα τα προς έλεγχο στοιχεία, τα οποία είτε έχουν συλλεχθεί από τους αισθητήρες της μονάδας 
ελέγχου είτε θα εισάγονται χειροκίνητα από τους χρήστες (π.χ. στοιχεία ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών 
χειριστών ταχυπλόου, ΑΦΜ, οχημάτων και άλλων που θα καθοριστούν από την επισπεύδουσα Υπηρεσία μετά 
την υπογραφή της σύμβασης). Τα ανωτέρω δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω κατάλληλης διασύνδεσης στις 
βάσεις του Φορέα και εν συνεχεία θα επιστρέφεται απάντηση με τα προσφερόμενα στοιχεία από τις βάσεις ή 
από υφιστάμενες εφαρμογές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.” 
Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιο είναι το πλήθος των βάσεων που θα απαιτηθεί πρόσβαση στα δεδομένα τους 
(Web service, jdbc κλπ)» 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 5: 
Στην παράγραφο 5.4 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες του έργου θα απαιτηθεί η υλοποίηση τριών (03) διασυνδέσεων με τις 
υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διασυνδέσεις για την πρόσβαση σε 

                                                           
3 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα 

να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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δεκατρείς (13) βάσεις δεδομένων του Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ, της ΕΛ.ΑΣ. και άλλων φορέων. Επιπλέον λεπτομέρειες 
πρόκειται να δοθούν στον Ανάδοχο κατά το στάδιο της εκπόνησης-υποβολής της μελέτης εφαρμογής. 
 
Ερώτημα α/α 6: 
«Στην απαίτηση 6.48 “Να συνοδεύονται με λειτουργικό λογισμικό τύπου Microsoft Win Server Gov, ή Ισοδύναμο 
ή ανώτερο. καθώς και τις ανάλογες άδειες.” 
Κατανοούμε ότι σαν «Ισοδύναμο ή ανώτερο» μπορεί να χρησιμοποιηθεί Linux (όπως Redhat). Παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 6: 
Στην παράγραφο 6.48 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι ως ισοδύναμο ή ανώτερο θεωρούνται και λειτουργικά τύπου LINUX. 
 
Ερώτημα α/α 7: 
«Στην απαίτηση 5.13 «Να παρασχεθεί εφαρμογή-λογισμικό, με τις απαραίτητες άδειες, και να εγκατασταθεί στα 
smartphones για τους σκοπούς εσωτερικής τηλεφωνίας, προκειμένου να δίνεται απρόσκοπτα η δυνατότητα στο 
σύνολο των smartphones να επικοινωνούν, χωρίς κόστος κλήσεων, με εσωτερικά τηλέφωνα του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.» 
Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι η υφιστάμενη πλατφόρμα εσωτερικής τηλεφωνίας, ποια η έκδοση 
λογισμικού και πόσες άδειες θα χρειαστούν». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 7: 
Στην παράγραφο 5.13 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται κάποια πλατφόρμα εσωτερικής τηλεφωνίας. 
 
Ερώτημα α/α 8: 
«Στην απαίτηση 2.6.22 «Οι μονάδες ελέγχου (add-on), να παρέχουν αξιοποίηση των υφιστάμενων ή των 
ιδιωτικών έξυπνων συσκευών (BYOD – Bring Your Own Device) των στελεχών της Υπηρεσίας». 
Κατανοούμε ότι αυτό ισχύει στη περίπτωση που το BYOD smartphone έχει συμβατό interface με αυτό των 
προσφερόμενων 250 μονάδων ελέγχου. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 8: 
Στην παράγραφο 2.6.22 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι  ισχύουν τα διαλαμβανόμενα επί της απαίτησης 2.7.48 των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Ερώτημα α/α 9: 
Στην απαίτηση 1.17 «Κάθε προσφερόμενο σύνολο υλικού υπηρεσιών ασφάλειας εφαρμογών (security files) να 
συνοδεύεται από τις απαραίτητες άδειες χρήσης, υποστήριξης, ενημέρωσης υπογραφών κ.λπ. για την 
εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των υπηρεσιών για όλο το χρονικό διάστημα της εγγυημένης λειτουργίας.» 
Παρακαλούμε διευκρινίστε σε ποιο «υλικό υπηρεσιών ασφάλειας εφαρμογών (security files)» αναφέρεται η 
απαίτηση». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 9 και τροποποίηση όρου: 
Η παραγράφος 1.17 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης 
τροποποιείται ως προς το πεδίο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ως εξής: «Κάθε προσφερόμενο σύνολο υλικού υπηρεσιών 
ασφαλείας εφαρμογών (security files) των συσκευών φορητών έξυπνων τηλεφώνων, να συνοδεύεται από τις 
απαραίτητες άδειες χρήσης, υποστήριξης, ενημέρωσης υπογραφών κλπ για την εξασφάλιση της βέλτιστης 
ποιότητας των υπηρεσιών για όλο το χρονικό διάστημα της εγγυημένης λειτουργίας». 
 
Ερώτημα α/α 10: 
«Στην απαίτηση 6.24 και 6.25, «Οι προσφερόμενοι δίσκοι να είναι 2.5’’ ή 3.5’’τεχνολογίας SAS, 15K, 12Gbps ή 

ανώτερο.», «Χωρητικότητα εκάστου δίσκου. ≥2TB». 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν γίνονται δεκτοί σκληροί δίσκοι με χωρητικότητα 2.4TB, 10k (10.000 στροφών) SAS 
hot Plug HDD, καθώς δεν υπάρχει δίσκος 15.000 στροφών με 2TB χωρητικότητα». 
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Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 10 και τροποποίηση όρου: 
Η παράγραφος 6.24 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
τροποποιείται ως προς το πεδίο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ως εξής: «Οι προσφερόμενοι δίσκοι να είναι 2.5’’ ή 3.5’’ 
τεχνολογίας SAS, 10K, 12Gbps ή ανώτερο». 
  
Ερώτημα α/α 11: 
«Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι: 
a. Δεν θεωρείται Υπεργολάβος, οικονομικός φορέας που προμηθεύει εξοπλισμό και λογισμικό, αλλά δεν εκτελεί 
υπηρεσίες για το έργο. 
b. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προμηθεύει τον ανάδοχο με εξοπλισμό και λογισμικό και υλοποιεί και 
υπηρεσίες, τότε για τον υπολογισμό του ποσοστού της Υπεργολαβίας του συγκεκριμένου φορέα, λαμβάνεται 
υπόψη η αξία των υπηρεσιών μόνον, ως % ποσοστό επί της αξίας του έργου και δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία 
του εξοπλισμού και του λογισμικού για τον υπολογισμό του ποσοστού της Υπεργολαβίας». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 11: 
Πέραν των αναφερομένων στην αριθ. 11/2022 Διακήρυξη και των προβλεπομένων στις διατάξεις του 
ν.4412/2016, σημειώνεται ότι αναφορικά με την υπεργολαβία σχετική τυγχάνει η αριθ. 10/2015 (ΑΔΑ: 6243ΟΞΤΒ-
ΞΧ9) Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
 
Ερώτημα α/α 12: 
«Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι: 
σε περίπτωση Ένωσης 2 εταιριών, αν το 1 μέλος της Ένωσης και μόνον αυτό ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες 
απαιτήσεις Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας (παράγραφος 2.2.6), τότε και η Ένωση ικανοποιεί 
αθροιστικά τις ελάχιστες απαιτήσεις «από όλα τα μέλη της Ένωσης» και συνεπώς δεν απαιτείται δανεισμός 
εμπειρίας από το ένα μέλος της Ένωσης στο άλλο». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 12: 
Σύμφωνα με τον όρο 2.2.6 της  αριθ. 11/2022 Διακήρυξης «Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι 
παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης». Η έννοια 
του όρου «αθροιστικά» είναι ότι η πλήρωση της ελάχιστης απαίτησης μπορεί να γίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
αρκεί το σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση οικονομικών φορέων να πληροί την απαίτηση, ακόμα κι αν το 
σύνολο της απαίτησης καλύπτεται από τον ένα μόνο εκ των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων (ακόμα δηλαδή 
κι αν πληρούται κατά 100% από τον ένα φορέα και κατά 0% από τον έτερο φορέα). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον όρο 2.2.7.1. της αριθ. 11/2022 διακήρυξης, όπου ορίζεται η περίπτωση στήριξης σε 
ικανότητα τρίτων, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων». Επιπλέον, στον όρο 2.4.3.1. 
ορίζεται ότι «Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο Ε.Ε.Ε.Σ. απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επιπλέον, όταν ο 
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7. της παρούσας, το 
ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς». Συνεπώς, στην περίπτωση ένωσης 
εταιρειών, καθίσταται προφανές ότι δύναται να στηρίζεται ο ένας εκ των συμμετεχόντων στις ικανότητες του 
άλλου και να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες. 

1.2 Όσον αφορά στην αριθ. πρωτ.: AD-220913.096/13-9-2022 επιστολή της εταιρείας «ADAPT IT (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑ ΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 13-9-2022 και ώρα 21:09:44 
(σχετικό (δ)]]: 

Ερώτημα α/α 13: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 2. Φορητές συσκευές ελέγχου. 
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Στην προδιαγραφή με αριθμό 2.7.2. αναφέρετε: «Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος συσκευής με την ενσωματωμένη 

μπαταρία. ≤ 200gr». 
Δεδομένου ότι κατόπιν ενδελεχούς έρευνας αγοράς, προκύπτει ότι συσκευές που καλύπτουν την συγκεκριμένη 
προδιαγραφή βάρους και ταυτόχρονα καλύπτουν την προδιαγραφή 2.7.39 «Να πληροί το πρότυπο MIL-STD- 

810G ή ισοδύναμο.» σε συνδυασμό και με την προδιαγραφή 2.7.18 «Ανάλυση οθόνης (pixels) ≥ 1.920 x 1.080» 
δεν υφίστανται, παρακαλούμε όπως η συγκεκριμένη απαίτηση 2.7.2. μετατραπεί 
σε προαιρετική ή να γίνει αποδεκτό μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος συσκευής με την ενσωματωμένη μπαταρία 
235g.» 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 13 και τροποποίηση όρου: 
Η παράγραφος 2.7.2 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
τροποποιείται ως εξής:  «Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος συσκευής με την ενσωματωμένη μπαταρία: <= 235gr» . 
 
Ερώτημα α/α 14 : 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 2. Φορητές συσκευές ελέγχου. 

Στην προδιαγραφή με αριθμό 2.7.17 αναφέρετε: «Μέγεθος οθόνης αφής ≥ 5,2’’ και ≤ 6,2’’. Θα βαθμολογηθεί 
θετικά μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης από 5.2’’ και έως 6,2’’, σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης». 
Δεδομένου ότι κατόπιν ενδελεχούς έρευνας αγοράς, προκύπτει ότι συσκευές που καλύπτουν την προδιαγραφή 
2.7.39 «Να πληροί το πρότυπο MIL-STD- 810G ή ισοδύναμο.» σε συνδυασμό και με την εν λόγω προδιαγραφή 
2.7.17 δεν υφίστανται, παρακαλούμε όπως γίνουν αποδέκτες συσκευές φορητών έξυπνων τηλεφώνων με οθόνη 
6,6’’. 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 14 και τροποποίηση όρου: 
Η παραγράφος 2.7.17 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 

τροποποιείται ως προς το πεδίο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ως εξής: «Μέγεθος οθόνης αφής ≥ 5,2’’ και ≤ 6,6’’. Θα 
βαθμολογηθεί θετικά μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης από 5.2’’ και έως 6,6’’, σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων 
αξιολόγησης.» 
Αντιστοίχως τροποποιείται το κριτήριο αξιολόγησης με Α/Α 1 του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης του 
Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 διακήρυξης ως προς το πεδίο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ως εξής: «Μέγεθος οθόνης αφής (≥ 5,2’’ και ≤ 6,6’’)». 
 
 
Ερώτημα α/α 15: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 2. Φορητές συσκευές ελέγχου. 
Στην προδιαγραφή με αριθμό 2.7.19 αναφέρετε: «Να υποστηρίζει το πρότυπο δημοσίας ασφάλειας: 3GPP Public 
Safety». 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η υποστήριξη δικτυών 5G από την προσφερόμενη συσκευή αποτελεί 
τεκμηρίωση για την κάλυψή του προτύπου δημοσίας ασφάλειας: 3GPP Public Safety». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 15: 
Επί της παραγράφου 2.7.19 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να ικανοποιηθεί το αίτημα του ερωτήματος α/α 15, καθώς η υποστήριξη δικτύων 
5G δεν ισοδυναμεί με την υποστήριξη του πρωτοκόλλου ασφαλείας, όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη 
απαίτηση. 
 
Ερώτημα α/α 16: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 2. Φορητές συσκευές ελέγχου. 
Στην προδιαγραφή με αριθμό 2.7.40 αναφέρετε: «Να παρέχει προστασία από φυσική παραβίαση με την χρήση 
εξαρτήματος προστασίας δεδομένων (Tamper detection)». 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η ύπαρξη αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για τον έλεγχο 
πρόσβασης καθώς και προστασίας δεδομένων, καλύπτει την συγκεκριμένη προδιαγραφή». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 16: 
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Στην παράγραφο 2.7.40 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να ικανοποιηθεί το αίτημα του ερωτήματος α/α 16 και αποτελεί απαίτηση η χρήση 
εξαρτήματος, όπως αναφέρεται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
 
Ερώτημα α/α 17: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 2. Φορητές συσκευές ελέγχου. 
Στην προδιαγραφή με αριθμό 2.7.41 αναφέρετε: «Να παρέχει ξεχωριστό εξάρτημα προστασίας ευαίσθητων 
δεδομένων με την χρήση αισθητήρων που να εξασφαλίζουν την αυτόματη διαγραφή των δεδομένων στη 
περίπτωση εντοπισμού ασυνήθιστων διακυμάνσεων στην λειτουργίας της συσκευής εκτός των φυσιολογικών 
ορίων της.» 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί περεταίρω η απαίτηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 17: 
Επί της παραγράφου 2.7.41 του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ενδεικτικά ότι ασυνήθιστες διακυμάνσεις στην λειτουργία της συσκευής αποτελούν οι πολύ 
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες που θα εφαρμοστούν στη συσκευή. 
 
Ερώτημα α/α 18: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 4. Υποσύστημα ασφαλούς διασύνδεσης – διαχείρισης 
έξυπνων φορητών συσκευών (Enterprise Mobility Management). 
Στην προδιαγραφή με αριθμό 4.51 αναφέρετε: «Να παρέχεται δυνατότητα διαχείρισης/ελέγχου email». 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε η email υποδομή από ποια λύση εξυπηρετείται (MS Exchange, iredmail, 
Domino, άλλη)». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 18: 
Στην παράγραφο 4.51 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι ο φορέας μας εξυπηρετείται για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της 
πλατφόρμας ZIMBRA και συγκεκριμένα την έκδοση 8.8.15. 
 
Ερώτημα α/α 19: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 5.19. Υποσύστημα αναγνώρισης φωτογραφιών προσώπου 
«Medusa Application Client» ή ισοδύναμο και αναβάθμιση υφιστάμενης εφαρμογής. 
Στην προδιαγραφή με αριθμό 5.19.2. αναφέρετε: «Να προσφερθούν και να εγκατασταθούν οι τρέχουσες 
εκδόσεις των αδειών χρήσης της υφιστάμενης εφαρμογής - βάσης καταχώρησης και αναγνώρισης φωτογραφιών 
προσώπου ατόμων, Fire Exos Server καθώς και των τεσσάρων (4) αδειών χρήσης αυτής, Fire Exos Client.». 
Δεδομένου ότι δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση από την προμηθεύτρια εταιρεία του ανωτέρω 
λογισμικού, και οι πρώτες συζητήσεις ήταν αρνητικές σχετικά με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, 
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικώς με το κόστος. Σας τονίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη εμπορική πηγή 
εύρεσης τιμής παρά μόνο από συγκεκριμένο προμηθευτή». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 19: 
Στην παράγραφο 5.19.2 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν και σχετικά οικονομικά στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν 
από την κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια εταιρεία. 
 
 
Ερώτημα α/α 20: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 6. Υλικοτεχνικός υποστηρικτικός εξοπλισμός 
Στην προδιαγραφή με αριθμό 6.34 αναφέρετε: «Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, Command Line 
(local/remote),Web GUI». 
Δεδομένου ότι η πρόσβαση του ελεγκτή διαχείρισης μέσω telnet θεωρείται πλέον τεχνολογικά απαρχαιωμένη 
και δε χρησιμοποιείται, παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί από την συγκεκριμένη προδιαγραφή». 
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Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 20 και τροποποίηση όρου: 
Στην παράγραφο 6.34 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, 
διευκρινίζεται ότι αφαιρείται η απαίτηση για επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Telnet, και η παράγραφος 6.34 
τροποποιείται ως προς το πεδίο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ως εξής: «Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Command Line 
(local/remote),Web GUI».  
 
 
Ερώτημα α/α 21: 
«Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών: 6. Υλικοτεχνικός υποστηρικτικός εξοπλισμός 
Στην προδιαγραφή με αριθμό 6.24 αναφέρετε: «Οι προσφερόμενοι δίσκοι να είναι 2.5’’ ή 3.5’’τεχνολογίας SAS, 

15K, 12Gbps ή ανώτερο ≥4 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ» 

και στην προδιαγραφή με αριθμό 6.25 αναφέρετε: «Χωρητικότητα εκάστου δίσκου. ≥2TB». 
Δεδομένου ότι δεν υφίστανται πια δίσκοι τεχνολογίας 15Κ με χωρητικότητες μεγαλύτερες από 900GB, 
παρακαλούμε να γίνει η προδιαγραφή 6.25 προαιρετική, ώστε να προσφερθούν εννέα (9) δίσκοι SAS 15K 
χωρητικότητας 900GB έκαστος». 
Διευκρίνιση σε ερώτημα α/α 21: 
Ως Διευκρίνιση σε ερώτημα με α/α 10. 
 

2. Η παράγραφος 3.1 του Παραρτήματος Δ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης 
τροποποιείται ως προς το πεδίο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ως εξής: «Να προσφερθεί κατασκευή/εγκατάσταση υποδομής 
κυκλώματος APN σε δύο (2) κεντρικές γραμμές διασύνδεσης συμμετρικής πρόσβασης τουλάχιστον 1Gbps εκάστη, 
οι οποίες θα βρίσκονται σε διάταξη failover. Οι προαναφερόμενες γραμμές θα παρέχουν την κεντρική σύνδεση 
από το δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου μέχρι τα κεντρικά συστήματα, μέσω του ενιαίου παρεχόμενου 
APN, από την έναρξη της πιλοτικής – δοκιμαστικής λειτουργίας παρ/φου 10.3 και τουλάχιστον έως το πέρας της 
περιόδου εγγυημένης λειτουργίας». 

3. Αναφορικά με το διατυπωθέν με (ε) σχετικό αίτημα περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα 
σε (στ) όμοιο, είναι περιορισμένα τα χρονικά περιθώρια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, λόγω της 
χρηματοδότησης αυτού. Ωστόσο, δεδομένου ότι με το παρόν έγγραφο τροποποιούνται μερικοί όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών και συνεχεία (η) σχετικού, πρόκειται να δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών και συνακόλουθα της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, με έτερη απόφαση 
του Φορέα, προς διευκόλυνση της προετοιμασίας των προτιθέμενων να συμμετέχουν οικονομικών φορέων. 

4. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης, πρόκειται να 
αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου πρόκειται να είναι διαθέσιμες ως 
επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό -168918-, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του 
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr). 

5. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-  
 

Ο Υπουργός 
 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 
1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ΟΥ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
ΑΔΑ: 9ΕΣΛ4653ΠΩ-ΔΣΣ



 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

ΟΠΣ: 5076569 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

 
Σελίδα 10 

 
  

 

2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (….) Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
ΈΤΟΥΣ 2022-2023 (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ) 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. (ΜΕΣΩ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.) 
Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198 
 182 33 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ  ΑΘΗΝΑ 
 ΤΗΛ.: 213 162 9121 
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Α.’  
6. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ.’  
7. Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. 
8. Δ.Η.Δ.ΕΠ.  
9. Υ.Ο.Θ.Ε. 
10. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
11. Δ.Ο.Δ. 
12. ΔΙ.Π.Ε.Α.1ο  -4ο   
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