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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                    
Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119                                  
Ταχ. Κώδικας      : 101 92 
Πληροφορίες      : Μ. Κουκουράκη
Τηλέφωνο         : 213 1513039
Ε-mail:         : m.koukouraki@prv.ypeka.gr
                                                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν.4412/2016, 
για την επιλογή αναδόχου/ων που θα του/τους ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και 
ασφάλειας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
επί της Λ. Μεσογείων 119, επί της οδού Αμαλιάδος 17, και επί της οδού Αλκμάνος – Ιλίσια Αθήνα, 
(CPV:79713000-5), συνολικού προϋπολογισμού 160.300,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ.) /Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 
Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης 
Υλικού/Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης 
Προγράμματος Προμηθειών 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Λ. Μεσογείων 119 
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 101 92
Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού  Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης 

Υλικού/Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης 
Προγράμματος Προμηθειών (Ταχ. Δ/νση 
Μεσογείων 119 - Αθήνα, Τ.Κ. 101 92)

Αρμόδια για πληροφορίες  των  όρων  του  
διαγωνισμού 

Μαρία Κουκουράκη, τηλ. επικοινωνίας 213 
1513039,  e- mail: m.koukouraki@prv.ypeka.gr

Αρμόδια για πληροφορίες των Τεχνικών 
Προδιαγραφών

Ελένη Τσέλιου, τηλ. Επικοινωνίας: 2131513252
 e–mail: e.tseliou@prv.ypeka.gr
       

Γενική Δ/νση στο διαδίκτυο (URL) www.ypeka.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

mailto:m.koukouraki@prv.ypeka.gr
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), αποτελεί Κεντρική 
Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, 
η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με 
σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της 
κυβέρνησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον τόπο του διαγωνισμού.
β) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και μέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη διαδικτυακή πύλη http:// 
www.ypeka.gr.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & 
Διαχείρισης Υλικού.

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και βάσει 
του άρθρου 107 του ιδίου νόμου. 

Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός Σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης (Τμήμα Β και Γ) θα ανέλθει μέχρι του ποσού 
των εκατόν εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (160.300,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκατόν ενενήντα 
οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ  (198.772,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%.

Η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ και 
ειδικότερα το Ε.Φ. 1031-101-0000000, ΑΛΕ: 2420911001 «Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης» σύμφωνα 
με την αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/117775/7240/08-12-2020 (ΑΔΑM: 20REQ007797834, AΔΑ: 
ΩΚ3Ν4653Π8-ΦΙΨ) απόφαση ανάληψης για το έτος 2020 και την αρ.πρωτ. 118207/7274/09-12-
2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007806211, AΔΑ:6ΜΒ74653Π8-9ΓΜ) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης για τα έτη 2021 και 2022, του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης.

Είδος Σύμβασης 
Σύμβαση Υπηρεσιών 

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων  όπου 
στεγάζονται υπηρεσίες του  Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας, επί της Λ. Μεσογείων 119, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ypeka.gr/
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επί της οδού Αμαλιάδος 17, και επί της οδού Αλκμάνος – Ιλίσια Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 
160.300,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης).

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Α της σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης και 
ασφάλειας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
επί της Λ. Μεσογείων 119 και επί της οδού Αμαλιάδος 17- Αθήνα, διάρκειας δύο (2) μηνών, 
εκτιμώμενης αξίας ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (25.700,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (31.868,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%, θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 
6 του ν. 4412/2016) σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν.4412/2016. 
 
Η παρούσα σύμβαση (διαγωνισμός) υποδιαιρείται σε δύο  (2) τμήματα, ως κάτωθι:

α) TΜΗΜΑ Β: Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του 
ΥΠΕΝ, επί της Λ. Μεσογείων 119 και επί της οδού Αμαλιάδος 17- Αθήνα, διάρκειας δέκα (10) 
μηνών.
Το εκτιμώμενο κόστος των δέκα (10) μηνών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων, 
πεντακοσίων ευρώ (128.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων 
σαράντα ευρώ (159.340,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

β) ΤΜΗΜΑ Γ: Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του 
ΥΠΕΝ, επί της οδού Αλκμάνος-Ιλίσια, Αθήνα, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
Το εκτιμώμενο κόστος των δώδεκα (12) μηνών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων, 
οκτακοσίων ευρώ (31.800,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι τριάντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων τριάντα δύο 
ευρώ (39.432,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης (Τμήμα Β και Γ)  ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (160.300,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκατόν ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ  (198.772,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα I «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.   

Προσφορές υποβάλλονται για το  ένα  (1)  ή και για τα δύο (2) τμήματα.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 μέσω 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 
http://www.promitheus.gov.gr 

H προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια 
(www.diavgeia.gov.gr) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. 
(www.ypeka.gr). 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  23/12/2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/01/2021 και ώρα: 23:59

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 15/01/2021 και ώρα: 11:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Ο χρόνος υποβολής των προσφορών 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 Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr

Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 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 ή πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.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. 

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

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι  
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 
ανέρχεται στο 2%, υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ύψος του ποσού της εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα της 
παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του εκτός ΦΠΑ, ήτοι:

 Για το Τμήμα Β πoσού: δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.570,00 €).

 Για το Τμήμα Γ πoσού: εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ (636,00 €).

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) δύνανται να προσκομίσουν μία (1) 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε περίπτωση που υποβάλουν προσφορά και για τα δύο (2) 
τμήματα. 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
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την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Κριτήριο Ανάθεσης 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Διάρκεια Σύμβασης 
Η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται, ως κάτωθι:
 Για το TΜΗΜΑ Β: Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας κτιρίων όπου στεγάζονται 

υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, επί της Λ. Μεσογείων 119 και επί της οδού Αμαλιάδος 17- Αθήνα, 
διάρκειας δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικό). 

 Για το ΤΜΗΜΑ Γ: Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας κτιρίων όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, επί της οδού Αλκμάνος-Ιλίσια, Αθήνα, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικό). 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το ένα (1)  ή και για τα δύο (2) τμήματα. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 
των ζητουμένων κάθε τμήματος. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω αναφερόμενα τμήματα στον παρόντα 
διαγωνισμό δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με τα 
άλλο τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 
η  διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 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 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
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Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

 
                                                                                                         O Υπηρεσιακός Γραμματέας Υ.Π.ΕΝ.

                                                                                                               Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Κοινοποίηση         
1. Δ/νση Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Yλικού    
     Τμήμα Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού                                                                               
2. Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
3. Δ/νση Διαχείρισης Δασών
4. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
    Τακτικά Μέλη 
    α) Νικηφοράκη Μαρία, στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ως Πρόεδρος)
    β) Ζαχαριά Γρηγορία, ΠΕ Μηχανικών, στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών
    γ) Κονδύλη Μαργαρίτα, στη Δ/νση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου 
        Δομημένου Περιβάλλοντος. 
    Αναπληρωματικά Μέλη
    α) Βερμέζ Νικολέτα, στη Δ/νση Προστασίας Δασών (ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος)
    β) Γρυπάρης Δημοσθένης, στη Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων 
    γ) Σκουραλής Αντώνης, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Σωτηροπούλου – Κουρμουλάκη Μαρία, στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας 
   (Γραμματέας Επιτροπής) 
6. Νεγρεπόντη Μαρία, στη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου 
    Περιβάλλοντος (Αναπληρώτρια Γραμματέας)
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