
 
 

1. Αναθεώρηση (Τροποποίηση όρου της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 Αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Σύστημα Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών σχετικά με την 

Ομάδα Υπηρεσίας D010: Υπηρεσία Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα 

στο άρθρο 1.3.3.2. «Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας», τροποποιούνται οι 

απαιτήσεις ως ακολούθως: 

Οι Απαιτήσεις των σημείων: 

Σημείο 4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο Ανάδοχος διαθέτει Ασφάλιση ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ σε σχέση με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ύψος κάλυψης 

τουλάχιστον 2.000.000,00€, η οποία είναι σε ισχύ αδιάλειπτα (μέσω ενός ή περισσοτέρων 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων) για τουλάχιστον τρία χρόνια ενώ το υφιστάμενο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιό του δεν λήγει για τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του για συμμετοχή στο  σύστημα προεπιλογής και κατάταξης Παρόχων 

Υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

Σημείο 5. Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων που συνάφθηκαν κατά την προηγούμενη 

τριετία από το έτος υποβολής της Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το σύστημα 

Προεπιλογής με ενιαίο αντικείμενο την Υπηρεσία Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων, με 

αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Τα προαναφερόμενα αποδεικνύονται με απλή δήλωση ή βεβαίωση αν ο αποδέκτης είναι 

ιδιωτικός φορέας. Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτει: 

I. Ότι ο Υποψήφιος πάροχος, κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος του για συμμετοχή στο 

σύστημα προεπιλογής και κατάταξης προμηθευτών, έχει συνάψει και εκτελέσει τουλάχιστον 

τρεις Συμβάσεις Παροχής Ανάλογων Υπηρεσιών με συνολικό τίμημα η κάθε μία τουλάχιστον ίσο 

με 20.000,00€. 

II. Τουλάχιστον δύο από τις τρεις προαναφερθείσες συμβάσεις του παρόχου, θα πρέπει να 

αποτελούν διαδοχική ανανέωση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους πρότερων συμβάσεων για 

την παροχή ανάλογων υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. 

III. Για κάθε μία από τις προαναφερθείσες συμβάσεις, θα διαθέσει πρωτότυπη συστατική 

επιστολή / βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Φύλαξης, Άμεσης 

Επέμβασης κλπ.) 

Τροποποιούνται ως εξής: 



Σημείο 4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο Συμμετέχων διαθέτει Ασφάλιση ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ σε σχέση με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ύψος κάλυψης 

τουλάχιστον 500.000,00€. 

Εναλλακτικά του ανωτέρω  Ασφαλιστηρίου, ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη 

Δήλωση με επικύρωση του γνησίου υπογραφής ότι σε περίπτωση Προεπιλογής του και ανάθεσης 

σύμβασης εντός του παρόντος Συστήματος Προεπιλογής θα συνάψει Ασφάλιση ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σε σχέση με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ύψος κάλυψης 

τουλάχιστον 500.000,00€, το οποίο θα είναι σε ισχύ αδιάλειπτα (μέσω ενός ή περισσοτέρων 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα του ανατεθεί. 

Σημείο 5. Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων που συνάφθηκαν κατά την προηγούμενη 

τριετία από το έτος υποβολής της Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το σύστημα 

Προεπιλογής με ενιαίο αντικείμενο την Υπηρεσία Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων, με 

αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Τα προαναφερόμενα αποδεικνύονται με απλή δήλωση ή βεβαίωση αν ο αποδέκτης είναι 

ιδιωτικός φορέας. Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτει: 

I. Ότι ο Υποψήφιος πάροχος, κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος του για συμμετοχή στο 

σύστημα προεπιλογής και κατάταξης προμηθευτών, έχει συνάψει και εκτελέσει τουλάχιστον 

τρεις Συμβάσεις Παροχής Ανάλογων Υπηρεσιών με συνολικό τίμημα η κάθε μία τουλάχιστον ίσο 

με 20.000,00€. 

II. Για κάθε μία από τις προαναφερθείσες συμβάσεις, θα διαθέσει πρωτότυπη συστατική 

επιστολή / βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Φύλαξης, Άμεσης 

Επέμβασης κλπ.) 

 

2. Προσθήκη Νέων Ομάδων Υπηρεσιών 

 
Στο Άρθρο 2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Σύστημα 
Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών προστίθενται δύο (2) Νέες Ομάδες Υπηρεσιών: 
 

• Υπηρεσία Ορκωτών Ελεγκτών: 

Κωδ. Ομάδας Υπηρεσίας: Α010 

 

• Υπηρεσία Επιθεώρησης Ύπαρξης Πιστοποιητικού επανελέγχου Στεγανότητας 

Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου: 

Κωδ. Ομάδας Υπηρεσίας: S010 

 


