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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προμήθειας / Υπηρεσίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

PSHW00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE   

Ομάδα Περιγραφή   

PSHW001-01 Προμήθεια  Η/Υ και περιφερειακού 
εξοπλισμού Η/Υ 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και των περιφερειακών 
τους, όπως π.χ. οθόνες, πληκτρολόγια 
κ.α. των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 
ΟΧΙ 

PSHW001-02 Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
εξοπλισμού αποθήκευσης 
δεδομένων 

Προμήθεια και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης NetApp 
storage AFF8040 & FAS 2070 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού 
οίκου ότι ο συμμετέχων είναι 
επίσημος αντιπρόσωπος / 
εγκαταστάτης της NetApp . 

2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες εγκατάστασης 
συντήρησης. Η ομάδα των τεχνικών 
απαιτείται να ανήκει στο μόνιμο 
προσωπικό της εταιρίας  το οποίο 
θα αποδεικνύεται υποβάλλοντας 
κατάσταση εργασίας προσωπικού 
θεωρημένη από την επιθεώρηση 
εργασίας. 

3. Πιστοποιήσεις των τεχνικών που θα 
υποστηρίξουν τις ζητούμενες 
υπηρεσίες, συνοδευόμενη από τις 
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πιστοποιήσεις τους στον οίκο της 
NetApp στα ακόλουθα: 

• Clustered Data ΟΝΤΑΡ 
Simulator - install, Setup and 
Configure 

• Clustered Data ΟΝΤΑΡ 
Administration 

• NetApp Accredited Installation 
Professional Clustered Data 
ΟΝΤΑΡ 

FY17 ΟΝΤΑΡ installation Engineer 
4. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  

Συμμετέχων εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ISO 
27001:2013  

5. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  
Συμμετέχων εφαρμόζει  σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 
9001:2008 για το εξής πεδίο 
εφαρμογής: Μελέτη, εγκατάσταση 
και συντήρηση δικτυακών 
συστημάτων, εγκατάσταση, 
συντήρηση και εμπορία 
ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
και ανάπτυξη εφαρμογών 
λογισμικού 
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PSHW001-03 Προμήθεια και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης Δικτυακού 
και Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
και αναλωσίμων 

Προμήθεια και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης προϊόντων 
Cisco .οπως π.χ.: routers, switches, 
access points, VoIP τηλεφωνίας & 
video, τηλεφωνικές συσκευές, 
συσκευές τηλεδιάσκεψης,  των οποίων 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού 
οίκου ότι ο συμμετέχων είναι 
επίσημος αντιπρόσωπος / 
εγκαταστάτης της Cisco . 

2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες εγκατάστασης 
/συντήρησης. Η ομάδα των 
τεχνικών απαιτείται να ανήκει στο 
μόνιμο προσωπικό της εταιρίας  το 
οποίο θα αποδεικνύεται 
υποβάλλοντας κατάσταση εργασίας 
προσωπικού θεωρημένη από την 
επιθεώρηση εργασίας. 

3. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  
Συμμετέχων εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ISO 
27001:2013  

4. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  
Συμμετέχων εφαρμόζει  σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 
9001:2008 για το εξής πεδίο 
εφαρμογής: Μελέτη, εγκατάσταση 
και συντήρηση δικτυακών 
συστημάτων, εγκατάσταση, 
συντήρηση και εμπορία 
ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
και ανάπτυξη εφαρμογών 
λογισμικού 
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PSHW001-04 Προμήθεια και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
Εξυπηρετητών  

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης  
Εξυπηρετητών του οίκου Dell για τα 
προϊόντα Blade servers και Chassis 
M610, M620, M630 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού 
οίκου ότι ο συμμετέχων είναι 
επίσημος αντιπρόσωπος / 
εγκαταστάτης της DELL . 

2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες εγκατάστασης 
/συντήρησης. Η ομάδα των 
τεχνικών απαιτείται να ανήκει στο 
μόνιμο προσωπικό της εταιρίας  το 
οποίο θα αποδεικνύεται 
υποβάλλοντας κατάσταση εργασίας 
προσωπικού θεωρημένη από την 
επιθεώρηση εργασίας. 

3. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  
Συμμετέχων εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ISO 
27001:2013  

4. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  
Συμμετέχων εφαρμόζει  σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 
9001:2008 για το εξής πεδίο 
εφαρμογής: Μελέτη, εγκατάσταση 
και συντήρηση δικτυακών 
συστημάτων, εγκατάσταση, 
συντήρηση και εμπορία 
ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
και ανάπτυξη εφαρμογών 
λογισμικού 
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PSHW001-05 Προμήθεια και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης Εικονικών 
Εξυπηρετητών  

Προμήθεια και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης  Εικονικών 
Εξυπηρετητών του οίκου VMware 
software 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού 
οίκου ότι ο συμμετέχων είναι 
επίσημος αντιπρόσωπος / 
εγκαταστάτης της VMware. 

2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες εγκατάστασης 
/συντήρησης. Η ομάδα των 
τεχνικών απαιτείται να ανήκει στο 
μόνιμο προσωπικό της εταιρίας  το 
οποίο θα αποδεικνύεται 
υποβάλλοντας κατάσταση εργασίας 
προσωπικού θεωρημένη από την 
επιθεώρηση εργασίας. 

3. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  
Συμμετέχων εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ISO 
27001:2013  

4. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο  
Συμμετέχων εφαρμόζει  σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 
9001:2008 για το εξής πεδίο 
εφαρμογής: Μελέτη, εγκατάσταση 
και συντήρηση δικτυακών 
συστημάτων, εγκατάσταση, 
συντήρηση και εμπορία 
ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
και ανάπτυξη εφαρμογών 
λογισμικού 
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PSHW001-06 Εξειδικευμένες υπηρεσίες 
Πληροφορικής  
 

Υπηρεσίες εξειδικευμένης 
παραμετροποίησης για τους οίκους: 
NetApp, Cisco, Microsoft, VMware 

1.  Δήλωση του κατασκευαστικού  οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες εγκατάστασης 
/συντήρησης. Η ομάδα των 
τεχνικών απαιτείται να ανήκει στο 
μόνιμο προσωπικό της εταιρίας  το 
οποίο θα αποδεικνύεται 
υποβάλλοντας κατάσταση εργασίας 
προσωπικού θεωρημένη από την 
επιθεώρηση εργασίας. 

3. Πιστοποιήσεις των τεχνικών της 
ομάδας υποστήριξης στους 
ακόλουθους οίκους: 
a. CISCO 

• CCIE R/S 
• CCNP VOICE  
• CCNP collaboration 
• CCNP Security ή CCIE Security 

b. MICROSOFT 
• MCSE Server infrastructure  
• MCSE Private Cloud 
• MCSD Azure Solutions Architect 
• Microsoft Specialist: Designing 
and Providing Microsoft Volume 
Licensing Solutions to Large 
Organizations 
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• MC Certified Solutions Expert 
Cloud Platform and 
Infrastructure 

c. VMware 
• VCP6-DCV 

d. NetApp 
• Clustered Data ΟΝΤΑΡ 
Simulator - install, Setup and 
Configure 
• Clustered Data ΟΝΤΑΡ 
Administration 
• NetApp Accredited Installation 
Professional Clustered Data 
ΟΝΤΑΡ 
FY17 ΟΝΤΑΡ installation Engineer 

 
4. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο 

Συμμετέχων εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ISO 
27001:2013  

5. Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο 
Ανάδοχος εφαρμόζει  σύστημα 
διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 
9001:2008 για το εξής πεδίο 
εφαρμογής: Μελέτη, εγκατάσταση 
και συντήρηση δικτυακών 
συστημάτων, εγκατάσταση, 
συντήρηση και εμπορία 
ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
και ανάπτυξη εφαρμογών 
λογισμικού 
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PPHW001-01 Προμήθεια  UPS  
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης UPS των 
οίκων APC, ACE, Socomec, Riello των 
οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες εγκατάστασης 
/συντήρησης. Η ομάδα των 
τεχνικών απαιτείται να ανήκει στο 
μόνιμο προσωπικό της εταιρίας  το 
οποίο θα αποδεικνύεται 
υποβάλλοντας κατάσταση εργασίας 
προσωπικού θεωρημένη από την 
επιθεώρηση εργασίας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προμήθειας / Υπηρεσίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

PSSW00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ SOFTWARE   

Ομάδα Περιγραφή   

PPSW002-01 Προμήθεια Αδειών Mc Affee 
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε 
προϊόντα: 
- McAfee EP Threat Protection   
- McAfee Move AV for Virtual Servers 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

PPSW002-02 Προμήθεια Αδειών VMware 
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε 
προϊόντα: 
- VMware vSphere 6 Enterprise Plus,  
- VMware vCenter Server 6 Standard 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

PPSW002-03 Προμήθεια Αδειών Microsoft 
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε προϊόντα 
Microsoft των οποίων τα SKU’s 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

PPSW002-04 Προμήθεια Αδειών Autocad 
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε προϊόντα 
AutoCAD 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

PPSW002-05 Προμήθεια Αδειών Veritas  
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες Συντήρησης/ 
Υποστήριξης σε προϊόντα: 
- Veritas NetBackup 
- Veritas NetBackup Appliance 5240 
- Veritas Enterprise vault suite  
- Veritas Information map  
- Veritas Data insight  

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 
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- Veritas E-discovery  
- Clearwell appliance   

PPSW002-06 Προμήθεια Αδειών Solar Winds 
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε 
προϊόντα: 
- SolarWinds Virtualization Manager,   
- SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer  
- SolarWinds Network Performance 
Monitor 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 
 

PPSW002-07 Προμήθεια Αδειών MDM 
 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε 
προϊόντα: 
- VMware AirWatch Green 
Management Suite 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 
2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν τις 
υπηρεσίες εγκατάστασης /συντήρησης. 
Η ομάδα των τεχνικών απαιτείται να 
ανήκει στο μόνιμο προσωπικό της 
εταιρίας  το οποίο θα αποδεικνύεται 
υποβάλλοντας κατάσταση εργασίας 
προσωπικού θεωρημένη από την 
επιθεώρηση εργασίας. 
3. Πιστοποιήσεις των τεχνικών της 
ομάδας. 

PPSW002-08 Προμήθεια Άδειας Χρήσης  
ServiceNow 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε 
προϊόντα: 
- ServiceNow ITSM  
  

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι 
ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 
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PPSW002-09 Προμήθεια Άδειας Χρήσης IBM 
QRadar, Symantec DLP Enterprise 
Suite, & S.O.C. services σε μη 
εργάσιμες ημέρες & ώρες 

Προμήθεια  και Υπηρεσίες 
Συντήρησης/ Υποστήριξης σε 
προϊόντα: 
- IBM QRadar 
- Symantec DLP Enterprise Suite  
- S.O.C. services 

1. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι ο συμμετέχων είναι επίσημος 
αντιπρόσωπος / εγκαταστάτης του 
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 
2. Ονομαστικός κατάλογος της ομάδας 
των τεχνικών που θα υποστηρίξουν τις 
υπηρεσίες εγκατάστασης /συντήρησης. 
Η ομάδα των τεχνικών απαιτείται να 
ανήκει στο μόνιμο προσωπικό της 
εταιρίας  το οποίο θα αποδεικνύεται 
υποβάλλοντας κατάσταση εργασίας 
προσωπικού θεωρημένη από την 
επιθεώρηση εργασίας. 
3. Πιστοποιήσεις των τεχνικών της 
ομάδας. 
4. Αποδεδειγμένη λειτουργία SOC σε 
πελάτες ανά την επικράτεια  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προμήθειας / Υπηρεσίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

PSBM00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(BUILDING MANAGEMENT) 

  

Ομάδα Περιγραφή   

PPBM001 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

  

PPBM001-01 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού όπως π.χ. ασφάλειες, 
ρευματοδότες, ρελέ κ.α. των οποίων 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 

PPBM002 ΕΠΙΠΛΑ   

PPBM002-01 Προμήθεια Επίπλων Γραφείου Προμήθεια επίπλων γραφείου όπως 
π.χ. γραφεία, καθίσματα, φωριαμοί 
κ.α. των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 
 

PPBM003 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ   

PPBM003-01 Προμήθεια Κλιματιστικών Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 
ψύξης / θέρμανσης των οποίων τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται 
κάθε φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 
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PSBM004 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ    

PPBM004-01 Προμήθεια Γεννητριών Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 

SSBM004-01 Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 
Γεννητριών  

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

1. Έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι ο Συμμετέχων 
είναι Πιστοποιημένος Συντηρητής 
του εκάστοτε Κατασκευαστικού 
Οίκου 

PSBM005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

PSBM005-01 Εγκατάσταση / Συντήρηση 
Συστημάτων Ασφαλείας 

Προμήθεια, Εγκατάσταση και 
Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας 
των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Αντίγραφο αδείας εγκατάστασης 
Συστημάτων Ασφαλείας. 

2. Δήλωση ότι το σύνολο του τεχνικού 
προσωπικού του συμμετέχοντα 
διαθέτει αντίστοιχη άδεια εργασίας 
Προσωπικού Ασφαλείας σε 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ν. 
2518/1997 και Υ.Α. 8516/8/16-
άρθρο 1 παρ.10). 

PSBM005-02 Εγκατάσταση/ Συντήρηση 
πυροσβεστικών Συστημάτων 

Προμήθεια, Εγκατάσταση και 
πυροσβεστικών Συστημάτων  των 
οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από 
την αρμόδια Υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
(σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση  Αριθ. 618/43/2005) 

PSBM005-03 Εγκατάσταση/ Συντήρηση 
Συστημάτων Πυρανίχνευσης 

Προμήθεια, Εγκατάσταση Συστημάτων 
Πυρανίχνευσης των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 

1. Αντίγραφο αδείας εγκατάστασης 
Συστημάτων Ασφαλείας. 

2. Δήλωση ότι το σύνολο του τεχνικού 
προσωπικού του συμμετέχοντα 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

14 
 

φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

διαθέτει αντίστοιχη άδεια εργασίας 
Προσωπικού Ασφαλείας σε 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ν. 
2518/1997 και Υ.Α. 8516/8/16-
άρθρο 1 παρ.10). 

PPBM006 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ   

PPBM006-01 Προμήθεια καθαριστικών ειδών Προμήθεια και περιοδική παράδοση 
καθαριστικών ειδών όπως π.χ. χαρτί 
κουζίνας/ υγείας, απορρυπαντικών 
κ.α. των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

1. Πιστοποιητικά από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι τα 
προσφερόμενα προϊόντα  είναι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας.  

2.  Πιστοποιητικά από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι τα 
προσφερόμενα προϊόντα  
καθαρισμού σε υγρή μορφή είναι 
εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 

PSBM007 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

  

SSBM007-01 Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης 
Εταιρικών Εγγράφων 

Υπηρεσία εκτύπωσης εταιρικών 
εγγράφων όπως επιστολόχαρτα, 
φάκελοι αλληλογραφίας, 
προτυπωμένα μπλοκ κ.α. των οποίων 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

 
 
 

ΟΧΙ 
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PPBM007-02 Προμήθεια Τόνερ Προμήθεια και περιοδική παράδοση 
αυθεντικών αναλωσίμων μηχανών 
γραφείου των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 
 

ΟΧΙ 

PPBM007-03 Προμήθεια Γραφικής Ύλης  Προμήθεια και περιοδική παράδοση 
Ειδών Γραφικής Ύλης, όπως ενδεικτικά 
κλασέρ, διαφάνειες, στυλό, 
συνδετήρες κα των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 
 

ΟΧΙ 

PPBM007-04 Προμήθεια Χαρτιού Εκτύπωσης Προμήθεια και περιοδική παράδοση 
φωτοαντιγραφικού/ εκτυπωτικού 
χαρτιού μεγέθους Α4/Α3 καθώς και 
εκτυπωτικού χαρτιού για plotter 
διαφόρων διαστάσεων των οποίων τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται 
κάθε φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 
 

ΟΧΙ 

PPBM007-05 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων 

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς.  

 
 

ΟΧΙ 

SSBM007 -06 Υπηρεσίες εκμίσθωσης 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  

Υπηρεσίες χρονομίσθωσης έγχρωμων  
ή/και ασπρόμαυρων καινούριων 
πολυμηχανημάτων καθώς και 
έγχρωμων  ή/και ασπρόμαυρων 
καινούριων εκτυπωτών με ή χωρίς 

1. Έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι ο Συμμετέχων 
είναι Πιστοποιημένος Συντηρητής 
του εκάστοτε Κατασκευαστικού 
Οίκου. 
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χωρίς δικαίωμα εξαγοράς των οποίων 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

2. Δήλωση ότι σε περίπτωση 
ανάληψης σύμβασης θα έχει 
επαρκή αυθεντικά αναλώσιμα. 

 

PPBM008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ   

PPBM008-01 Προμήθεια Φιαλών νερού Προμήθεια και περιοδική παράδοση 
φιαλών φυσικού μεταλλικού νερού ή 
νερού πηγής και πλαστικών κυπέλλων, 
εγκατάσταση και συντήρηση 
(αποστείρωση) ψυκτικών 
μηχανημάτων κρύου και ζεστού νερού 
των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1.Πιστοποιητικό /-α από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι το προσφερόμενο 
είδος είναι μεταλλικό νερό ή νερό 
πηγής. 
2. Δήλωση ότι το προσφερόμενο είδος 
είναι διαθέσιμο σε φιάλες των 18,9 
λίτρων. 

PPBM009 ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ & ΑΝΘΗ   

PPBM009-01 Προμήθεια ειδών κηπουρικής Προμήθεια ειδών κηπουρικής όπως 
π.χ., γλάστρες εργαλεία κηπουρικής, 
χώμα κ.α.  των οποίων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 

PPBM009-02 Προμήθεια Ανθέων – Φυτών Προμήθεια φυτών εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου καθώς και 
υπηρεσία παράδοσης σε εσωτερικό 
και εξωτερικό, όπως καθορίζονται 
κάθε φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 
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SSBM010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ   

SSBM010-01 Συντήρηση συστημάτων  Ψύξης/ 
Θέρμανσης 

Υπηρεσία συντήρησης συστημάτων 
ψύξης / θέρμανσης σε συστήματα των 
οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Άδεια για την επισκευή και 
συντήρηση εγκαταστάσεων 
κλιματισμού. 

SSBM010-02 Συντήρηση Ανελκυστήρων Υπηρεσία συντήρησης και έκδοσης 
πιστοποιητικών ανελκυστήρων των 
οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Άδεια συνεργείου συντήρησης 
ανελκυστήρων 

SSBM010-03 Συντήρηση Λεβήτων Φυσικού Αερίου Υπηρεσία συντήρησης λεβήτων 
Φυσικού Αερίου σε λέβητες των 
οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Άδεια για την επισκευή και 
συντήρηση εγκαταστάσεων 
κλιματισμού  

2. Άδεια για την εκτέλεση εργασιών 
σε συσκευές που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο 

SSBM010-04 Συντήρηση Αποχετευτικών 
Συστημάτων 

Υπηρεσία συντήρησης αποχετευτικών 
συστημάτων 

 
ΟΧΙ 
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SSBM010-05 Υπηρεσίες Μυοκτονίας/ 
Απεντόμωσης/ Απολύμανσης 
Κτιρίων 

Υπηρεσία ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ/ 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ/ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ 
στα κτίρια οπού λειτουργούν τα 
γραφεία της Αναθέτουσας Εταιρείας.  

1. άδεια καταπολέμησης εντόμων 
και τρωκτικών από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

2. κατάλογο των εγκεκριμένων-
αδειοδοτημένων από το 
Υπουργείο εντομοκτόνων / 
μυοκτόνων/ απολυμαντικών 
φαρμάκων και αντιδότων που θα 
χρησιμοποιούνται κατά την 
διάρκεια των εφαρμογών  

SSBM010-06 Συντήρηση Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Κτιρίων 

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου στα κτίρια 
οπού λειτουργούν τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Εταιρείας. 

1. Άδεια/ -ες  Ηλεκτρολόγου 
Εγκαταστάτη Γ’ Ειδικότητας για 
εγκαταστάσεις πάνω από 200 KW. 

SSBM010-07 Συντήρηση Υδραυλικών Συστημάτων 
Κτιρίων 

Υπηρεσίες Υδραυλικού στα κτίρια 
οπού λειτουργούν τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Εταιρείας 

1. Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος  
Υδραυλικού 1ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

SSBM010-08 Υπηρεσίες Ανακαινίσεων Γραφείων Υπηρεσίες ανακαίνισης στα κτίρια 
οπού λειτουργούν τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Εταιρείας 

 
ΟΧΙ 

SSBM010-09 Υπηρεσίες κατασκευών με 
γυψοσανίδες 

Υπηρεσίες κατασκευών με 
γυψοσανίδες στα κτίρια οπού 
λειτουργούν τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Εταιρείας. 

 
ΟΧΙ 

SSBM010-10 Υπηρεσίες κατασκευών κουφωμάτων  
/ υαλοπετασμάτων 

Υπηρεσίες κατασκευών κουφωμάτων / 
υαλοπετασμάτων στα κτίρια οπού 
λειτουργούν τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Εταιρείας. 

 
ΟΧΙ 
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SSBM011 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Προμήθειας / Υπηρεσίας  

SSBM011-01 Υπηρεσίες Ταχυδρομείου Υπηρεσία Επιστολικού Ταχυδρομείου 
προς διάφορους παραλήπτες σε όλη 
την Ελληνική Επικράτεια (πολίτες, 
φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα 
και Δημόσιες Υπηρεσίες) με σκοπό την 
έγκαιρη, ασφαλή και ποιοτική 
παραλαβή, διαλογή, μεταφορά, 
διανομή/παράδοση τους στους 
τελικούς αποδέκτες σε όλη την 
επικράτεια της χώρας, σύμφωνα με τα 
όσα καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ από την Εθνική 
Επιτροπή Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ)  η οποία να 
είναι σε ισχύ καθ΄ολη την διάρκεια της 
σύμβασης και να πληροί τις διατάξεις 
του Ν. 4053/2012 για την άσκηση 
ταχυδρομικών δραστηριοτήτων ή να 
έχει ορισθεί ως φορέας παροχής 
καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4053/2012 

SSBM011-02 Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Υπηρεσία ταχυμεταφοράς επιστολών 
και δεμάτων (courier) εσωτερικού και 
εξωτερικού, σύμφωνα με τα όσα 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

1.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ από την Εθνική 
Επιτροπή Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ)  η οποία να 
είναι σε ισχύ καθ΄ολη την διάρκεια της 
σύμβασης και να πληροί τις διατάξεις 
του Ν. 4053/2012 για την άσκηση 
ταχυδρομικών δραστηριοτήτων ή να 
έχει ορισθεί ως φορέας παροχής 
καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4053/2012 

SSBM011-03 Υπηρεσίες Direct Mail Υπηρεσία εκτύπωσης επιστολών, την 
εμφακέλωση τους, ταξινόμηση τους 
ανά ταχυδρομικό κώδικα και 
παράδοση τους στον Πάροχο 
Ταχυδρομείου  προς αποστολή εντός 
συγκεκριμένων προθεσμιών, βάσει 
των παρεχόμενων από την 
Αναθέτουσα Εταιρεία καταλόγων και 

 
 
 
 

ΟΧΙ 
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ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα 
όσα καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

SSBM012 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Προμήθειας / Υπηρεσίας  

SSΒΜ012-01 Υπηρεσίες Μεταφορών Εξωτερικού Υπηρεσία μεταφοράς υλικών ή 
εξοπλισμού δικτύου φυσικού αερίου 
από κατασκευαστικούς οίκους 
εξωτερικού προς τις αποθήκες της 
Αναθέτουσας Εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, 
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται 
κάθε φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς 

1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας 
Μεταφορικής εταιρείας. 

SSΒM012-02 Υπηρεσίες Μεταφορών Εσωτερικού Υπηρεσία μεταφοράς εταιρικού 
υλικού και εξοπλισμού από 
Θεσσαλονίκη προς Θεσσαλία και 
αντιστρόφως, σύμφωνα με τα όσα 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας 
Μεταφορικής εταιρείας. 

SSBM013 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

PPNM013-01 Προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας  

Προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας όπως π.χ. υποδήματα 
ασφαλείας, κράνη, ωτοβύσματα κ.α., 
σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που  καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς 

 
 

ΟΧΙ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προμήθειας / Υπηρεσίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

PSNΜ00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 
(NETWORK MANAGEMENT) 

  

Ομάδα Περιγραφή   

PSNΜ001 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

  

SSNM001-01 Υπηρεσίες Διακρίβωσης Διορθωτών 
Όγκου Φυσικού Αερίου 

Υπηρεσίες Διακρίβωσης Διορθωτών 
Όγκου (PTZ) Φυσικού Αερίου και 
έκδοση Πιστοποιητικού, σύμφωνα με 
τα όσα καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.  

1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα 
δηλώνεται ότι η υπηρεσία θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 

PPNM001-02 Προμήθεια Εργαλείων Συντήρησης 
Δικτύου Φυσικού Αερίου 

Προμήθεια εργαλείων συντήρησης 
Δικτύου Φυσικού Αερίου όπως π.χ.  
εργαλεία χειρός (GEDORE, BETA, 
FACOM, WURTH), ηλεκτρικά εργαλεία 
(BOSCH), αντισπινθηρικά εργαλεία, 
πάγκοι εργασίας και συναφής 
εξοπλισμός συνεργείων, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές που  
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

 
 
 
 

ΟΧΙ 
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PPNM001-03 Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών 
Συντήρησης Δικτύου Φυσικού 
Αερίου 

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
συντήρησης Δικτύου Φυσικού Αερίου 
όπως π.χ.  βίδες, τρυπάνια, δίσκοι 
κοπής, κόλλες, χρώματα, κλειδαριές 
μεντεσέδες και λοιπός εξοπλισμός 
συντήρησης, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που  καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 
 

ΟΧΙ 

SSNM002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ   

SSNM002-03 Υπηρεσίες Ελέγχου Διαρροών 
Δικτύου Φυσικού Αερίου 

Υπηρεσία προγραμματισμένου 
ελέγχου διαρροών στο δίκτυο 
διανομής Φυσικού Αερίου 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται 
κάθε φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

1. Δήλωση σχετικά με την διάθεση 
ειδικού οχήματος έρευνας 
Διαρροών με ειδικό software καθώς 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
software  

2. Δήλωση σχετικά με τα άτομα που 
έχουν εκπαιδευτεί και διαπιστευτεί 
για το σκοπό αυτό και τα οποία θα 
παρέχουν την υπηρεσία (δύο 
κατ’ελάχιστο).  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προμήθειας / Υπηρεσίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

PSBS00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  

Ομάδα Περιγραφή   

PSBS001 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ   

PSBS001-01 Υπηρεσίες Μετάφρασης Υπηρεσία μετάφρασης κείμενων από 
ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα , 
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

1. Βιογραφικά του προτεινόμενου 
προσωπικού που θα παρέχει την 
υπηρεσία από τα οποία θα πρέπει 
να προκύπτει ότι το προτεινόμενο 
προσωπικό διαθέτει τουλάχιστον 3 
έτη προϋπηρεσίας σε υπηρεσίες 
μετάφρασης με ικανότητα σε 
όρους Ενέργειας, Νομικούς, 
οικονομικούς, και Ασφαλιστηρίων 
Συμβολαίων. 

PSBS002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   

PSBS002-01 Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Υπηρεσία αποδελτίωσης και μετάφρασης 
αποδελτιώσεων κειμένων από 
εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικά μέσα 
κ.α., σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται 
κάθε φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς 

 
 

OXI 
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PSBS003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

  

PSBS003-02 Υπηρεσίες Γραφικών Τεχνών -  
Διαφημιστικά Δώρα 

Υπηρεσίες γραφικών τεχνών όπως π.χ. 
κατασκευή πινακίδων, επιτυπώσεων κα 
καθώς και προμήθεια διαφημιστικών 
δώρων, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται 
κάθε φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς 

 
 
 

ΟΧΙ 

PSBS003-03 Ιματισμός εργαζομένων Προμήθεια ατομικής ενδυμασίας 
εργαζομένων πεδίου όπως π.χ. 
παντελόνια, μπλούζες, μπουφάν κ.α., 
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 

PSBS003-04 Υπηρεσίες κατασκευής Εκθεσιακών 
Σταντ 

Υπηρεσίες γραφιστικής παρουσίασης, 
κατασκευής, διακόσμησης και 
εξοπλισμού εκθεσιακού Stand, για 
συμμετοχή της Αναθέτουσας Εταιρείας σε 
Εκθέσεις, σύμφωνα με τα όσα 
καθορίζονται κάθε φορά στην Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς. 

 
 

ΟΧΙ 

PSBS004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CALL CENTER   

PSBS004-01 Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 
υποστήριξης & εξυπηρέτησης πελατών, 
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς  

1. Κατάλογος μηχανικού εξοπλισμού 
και τεχνικών μέσων που είναι άμεσα 
διαθέσιμα από τον Υποψήφιο που 
συμμετέχει στην διαδικασία 
αναφορικά με την εκτέλεση της 
υπηρεσίας. 
2. Η υλοποίηση κατά την τελευταία 
τριετία ενός τουλάχιστον Έργου 
παροχής υπηρεσιών Call Center, 
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διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μηνών, έχοντας αξιοποιήσει κατ’ 
ελάχιστον 8 agents. Τα ανωτέρω θα 
πιστοποιούνται με την υποβολή 
Βεβαίωσης/ ων καλής Εκτέλεσης 
Έργου. 
3. Πιστοποιητικό ISO 9001 Ή έγγραφο 
που αποδεικνύει ότι ο Υποψήφιος 
εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης 
Ποιότητας για παροχή υπηρεσιών 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
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PSBS005 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

PSBS005-01 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας που 
συνίστανται σε εκτίμηση των κινδύνων 
για την υγεία των εργαζομένων σε όλες 
τις πτυχές της εργασίας τους καθώς και σε 
ιατρική κάλυψη του προσωπικού της 
Αναθέτουσας Εταιρείας , σύμφωνα με τα 
όσα καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Πτυχίο (αντίγραφο τίτλου 
σπουδών). Τα ξενόγλωσσα-από μη 
κράτος της Ε.Ε.- πρέπει να έχουν 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα από το Υπουργείο 
Εξωτερικών και ισοτιμία πτυχίου 
από το ΔΟΑΤΑΠ (ΦΕΚ 856/08-01-
1986). 

2. Αντίγραφο βεβαίωσης ειδικότητας 
ως Ιατρού Εργασίας. 

Σημείωση: Για πτυχιούχους από κράτη 
της Ε.Ε. απαιτείται αντίγραφο πτυχίου, 
Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής 
Εξέτασης, που προβλέπεται από το 
άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της 5/4/93 
της Ε.Ε., βεβαίωση από την Αρχή του 
τόπου ότι το πτυχίο τους και το 
πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την 
οδηγία 93/16 της 5/4/93 της Ε.Ε.. Όλα 
τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα 
από την Αρχή του τόπου προέλευσης 
(σφραγίδα APOSTILLE) και 
μεταφρασμένα από το Υπουργείο 
Εξωτερικών. 

3. Αντίγραφα  βεβαιώσεων ΚΕΠΕΚ 
από τα οποία προκύπτει Ειδική/ 
Πρόσφατη Εμπειρία τα 2 τελευταία 
έτη ως Ιατρός Εργασίας με πλήρη  
απασχόληση (1350 ώρες ετησίως). 
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4. Αντίγραφο της αναγγελίας έναρξης 
άσκησης επαγγέλματος από την 
αρμόδια ΔΟΥ. 

5. Πιστοποιητικό από τον ιατρικό 
σύλλογο της πόλης που διαμένει, 
ότι ο ιατρός είναι εγγεγραμμένος 
και κατέχει και ασκεί την 
ειδικότητα της Ιατρικής της 
Εργασίας. 

PSBS006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

PSBS006-01 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους 
χώρους εργασίας και τους 
εργαζομένους της Αναθέτουσας 
Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, σύμφωνα με τα όσα 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1. Άδεια για υπηρεσίες Τεχνικών 
Ασφαλείας, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία (Π.Δ. 95/1999, Π.Δ.  
17/96). 

PSBS006-02 Υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Εργασιών 
πεδίου 

Υπηρεσίες παροχής υποδείξεων, 
συμβουλών και προτάσεων για θέματα 
σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και την πρόληψη των 
εργατικών ατυχημάτων και  τη 
βελτίωση της ποιότητας των έργων 
κατασκευής Δικτύου Διανομής 
Φυσικού Αερίου μέσω 
δειγματοληπτικών ελέγχων στις 
δραστηριότητες της Αναθέτουσας 
Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα 
καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.  

1. Άδεια για υπηρεσίες Τεχνικών 
Ασφαλείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
(Π.Δ. 95/1999, Π.Δ.  17/96). 
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PSBS007 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

PSBS007-01 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων 

Υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και 
ενοικίασης λεωφορείων, σύμφωνα με 
τα όσα καθορίζονται κάθε φορά στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

1. Άδεια Λειτουργίας Τουριστικού 
Γραφείου  

 
 

PSBS008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑ   

PSBS008-01 Υπηρεσίες Κλειδαρά Υπηρεσία ανοίγματος θυρών οικιών, 
που παρέχεται πάντα παρουσία 
αστυνομικού, δικαστικού επιμελητή και 
τεχνικού της Αναθέτουσας εταιρείας 
και αλλαγή της κλειδαριάς για την 
εφαρμογή απόφασης Ασφαλιστικών 
μέτρων που εκδίδονται σε συνέχεια 
εταιρικής διαδικασίας αποσυνδέσεων 
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται κάθε 
φορά στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. 

1. Άδεια Επαγγέλματος 
Κατασκευαστή Κλειδιών-
Επισκευαστή Κλειδαριών. 

 


