
" Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής 
επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια "

Στην Αθήνα σήμερα την 11η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, οι συμβαλλόμενοι, 
αφενός το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, αποκαλούμενο στο εξής «ο Αναθέτων», που εδρεύει στην Αθήνα 
(Μεσογείων 96) και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω για την υπογραφή της 
παρούσας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. 
Χαράλαμπο Αθανασίου, και αφετέρου η εταιρεία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «G4S SECURE SOLUTIONS S.A», αποκαλούμενη 
στο εξής «ο Ανάδοχος», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης (Σώρου αρ. 7), με 
ΑΦΜ 094500633 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από 
τον κ. Παναγιώτη Κοντολέων, Πρόεδρο ΔΣ και Γενικό Διευθυντή και τον κ. Νικόλαο 
Μπαρμπία, Οικονομικό Διευθυντή (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ 7016/18-10-2013), 
συνομολόγησαν τη σύμβαση αυτή και συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
ακόλουθα:

Με την απόφαση με αριθμό 16076/27-5-2014 του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύχθηκε κλειστός δημόσιος, διεθνής διαγωνισμός 
για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου«" Πιλοτική εφαρμογή της 
λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και 
κρατούμενων σε άδεια " » .

Με την απόφαση αριθμ. 75535/2-12-2014 του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το ανωτέρω έργο παροχής 
υπηρεσιών, στην εταιρεία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ- 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«G4S SECURE SOLUTIONS S.A», ύστερα και από την αριθμ. 4/2014 Πράξη του 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος των συμβαλλομένων (Αναθέτων) αναθέτει στον 
δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
παρέχει τις υπηρεσίες για την " Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της 
ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια ", με τους 
ακόλουθους όρους και συμφωνίες τους οποίους οι Συμβαλλόμενοι αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα.



Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι υλοποίηση του έργου «Πιλοτική εφαρμογή 
της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και 
κρατούμενων σε άδεια ». Με την προσθήκη στον Ποινικό Κώδικα του άρθρου 110 Β 
εισάγεται ο θεσμός της απόλυσης καταδίκων υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού 
με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ. Σκοπός του 
θεσμού αυτού είναι να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των φυλακών από ήδη 
κρατούμενους σε αυτές καταδίκους χωρίς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια 
χρησιμοποιούνται συστήματα που ανιχνεύουν τη γεωγραφική θέση του 
επιτηρούμενου και την αποστέλλουν στο κέντρο ελέγχου. Η επιτήρηση περιλαμβάνει 
την παρακολούθηση της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του και της κίνησής 
του εκτός αυτής.

Άρθρο 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1.1 Χρονοδιάγραμμα του έργου

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης 
πίστωσης.

Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής:

• Α ΦΆΣΗ: Μελέτη εφαρμογής του έργου, έχει διάρκεια τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης, ενώ περιλαμβάνει το εγχειρίδιο διαδικασιών που 
προβλέπει το πλαίσιο επικοινωνίας, υποστήριξης, επαφής με τους επιτηρούμενους 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή κώδικα 
δεοντολογίας, την κατάρτιση και εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας και εφαρμογή 
των μέτρων ασφαλείας πληροφοριών όπως αυτά περιγράφονται στο αντικείμενο 
του έργου, την κατάρτιση εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος διαχείρισης 
ασφάλειας. Τα παραδοτέα της Μελέτης εφαρμογής τελούν υπό την έγκριση της 
ΕΠΠΕ και οριστικοποιούν τις τεχνικές υποδομές του έργου και τον τρόπο παροχής 
των υπηρεσιών

• Β ΦΆΣΗ: Προετοιμασία παροχής υπηρεσιών, έχει διάρκεια τριάντα (30) ημέρες 
από την αποδοχή της Μελέτης εφαρμογής του έργου. Κατά τη φάση αυτή ο 
ανάδοχος προετοιμάζει τις τεχνικές και διοικητικές υποδομές, για την παροχή των 
απαιτούμενων υπηρεσιών. Επίσης περιλαμβάνει την εκπαίδευση της τριμελούς 
Επιτροπής Εποπτείας, η οποία θα υλοποιηθεί δύο (2) εβδομάδες πριν την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης της Β Φάσης. Ο ανάδοχος θα ενημερώσει την 
αναθέτουσα για την ετοιμότητα έναρξης της περιόδου παροχής υπηρεσιών.



• Γ ΦΆΣΗ: Περίοδος παροχής υπηρεσιών η οποία διαρκεί για δεκαοκτώ μήνες από 
την έναρξή της.

Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής

Φάση Διάρκεια
Φάσης Τίτλος Φάσης Προϋπόθεση έναρξης

Φ1 30 ημέρες Μελέτη εφαρμογής
Εκκίνηση με την έναρξη 
του έργου (υπογραφή 
σύμβασης)

Φ2 30 ημέρες Προετοιμασία παροχής 
υπηρεσιών

Εκκίνηση με την 
ολοκλήρωση της Φάσης 1 
(την έγκριση της Μελέτης 
εφαρμογής του έργου από 
την ΕΠΠΕ)

Φ3 18 μήνες Περίοδος παροχής υπηρεσιών Εκκίνηση με την 
ολοκλήρωση της Φάσης 2

Άρθρο 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης 
ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ( εφεξής "ανάδοχος" ), το οποίο τελεί υπό 
την εποπτεία και ρυθμιστική καθοδήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ανάδοχος οφείλει: α) να διατηρεί κέντρο ελέγχου 
και επιτήρησης στην Αθήνα, που λειτουργεί καθημερινώς, αδιαλείπτως και σε 24ωρη 
βάση με επαρκές διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, για τον έλεγχο των 
επιτηρουμένων προσώπων, για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, για 
την ειδοποίηση και έλεγχο σε περίπτωση παραβιάσεων ή δυσλειτουργιών αυτού, για 
την τοποθέτηση και αφαίρεση των συσκευών επιτήρησης, για την τήρηση μονάδος 
και αρχείου συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και χρήσης των 
στοιχείων και δεδομένων των επιτηρουμένων προσώπων, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 του πδ 62/2014, β) να διατηρεί και να λειτουργεί σύστημα επικοινωνίας, 
αναφοράς παραβιάσεων επιτήρησης και ειδοποίησης των αρμοδίων δικαστικών αρχών 
και υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και γ) 
να διατηρεί και να μεριμνά για τη λειτουργία εγκατάστασης τερματικού, με πλήρη 
πρόσβαση στο αρχείο σε πραγματικό χρόνο, για την άσκηση του έργου της 
Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πδ 62/2014.

Για την τοποθέτηση της συσκευής επιτήρησης και τη διαχείριση του συστήματος 
απαιτείται η καταβολή του κόστους λειτουργίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης. 
Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κρατούμενο ή υπόδικο και καταβάλλεται σε λογαριασμό 
Τράπεζας εδρεύουσας στην Ελλάδα, που υποδεικνύει ο ανάδοχος. Το σχετικό 
παραστατικό κατατίθεται από τον επιτηρούμενο στον ανακριτή που εξέδωσε τη 
διάταξη περιοριστικών όρων ή στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή στη διεύθυνση 
του καταστήματος κράτησης, όπου εκτίει την ποινή ο κατάδικος, οι οποίοι κρατούν 
αντίγραφο αυτού και αποστέλλουν το πρωτότυπο στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας



του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του 
επιτηρούμενου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του κόστους λειτουργίας των μέσων 
ηλεκτρονικής επιτήρησης, αυτό βαρύνει, εν όλω ή εν μέρει, το Δημόσιο. Η κρίση για 
την οικονομική αδυναμία γίνεται από το αρμόδιο να αποφανθεί για την τοποθέτηση 
των συσκευών επιτήρησης όργανο, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται από τον 
αιτούντα. Η τοποθέτηση των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης δεν εξαρτάται στην 
περίπτωση αυτή από την προηγούμενη καταβολή του κόστους λειτουργίας.

Το βούλευμα, η δικαστική απόφαση ή η διάταξη, με την οποία επιβάλλεται το μέτρο 
της ηλεκτρονικής επιτήρησης, πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στο υπόδειγμα του Παραρτήματος του πδ 62/2014 και συγκεκριμένα α) τα στοιχεία 
του εντολέα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, β) τα ατομικά στοιχεία του 
επιτηρούμενου, γ) το περιεχόμενο και τους όρους της ηλεκτρονικής επιτήρησης και 
δ) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του επιτηρουμένου. Η ύπαρξη σταθερής 
τηλεφωνικής σύνδεσης στην οικία του επιτηρουμένου είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την έκδοση της διάταξης, της απόφασης ή του βουλεύματος. Η γραμματεία του 
ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της διεύθυνσης του καταστήματος 
κράτησης συντάσσει πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου, τον οποίο παραδίδει στον 
επιτηρούμενο και στον ανάδοχο, επί αποδείξει.

Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της διεύθυνσης του 
καταστήματος κράτησης καλεί αμέσως μετά την κατάθεση του παραστατικού 
καταβολής του κόστους λειτουργίας του συστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός 
24ώρου, τον ανάδοχο για την τοποθέτηση των συσκευών επιτήρησης. Η ειδοποίηση 
του αναδόχου γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συσκευής τηλεομοιοτυπίας 
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά. Στη συνέχεια παραδίδεται στον ανάδοχο 
επί αποδείξει η σχετική ειδοποίηση. Ταυτόχρονα από την οικεία γραμματεία 
ειδοποιούνται η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο 
υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου και η Τριμελής Επιτροπή 
Εποπτείας.

Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος στους καταδίκους γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παράγραφος 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα, 
ως ισχύει, ενώ στους υποδίκους, για τους οποίους τέθηκε ο όρος του κατ' οίκον 
περιορισμού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 283Α παράγραφος 5 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ως ισχύει και εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση του 
πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου στον ανάδοχο.

Η συσκευή επιτήρησης τοποθετείται στο πόδι του επιτηρούμενου πάνω από την 
περιοχή του αστραγάλου και σε περίπτωση που λόγοι υγείας δεν το επιτρέπουν, 
τοποθετείται στον καρπό του χεριού. Η συσκευή πρέπει να εκπέμπει διαρκή σήματα 
στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης με την αναγκαία συχνότητα για την επαρκή 
παρακολούθηση. Ο ανάδοχος κατά την εφαρμογή της συσκευής ενημερώνει τον 
επιτηρούμενο για τους όρους λειτουργίας και του χορηγεί επί αποδείξει φυλλάδιο που 
περιέχει σαφείς και κατανοητές οδηγίες χρήσης και τις σχετικές με αυτές υποχρεώσεις 
του.

Αφού ο ανάδοχος τοποθετήσει και ενεργοποιήσει το σύστημα, ειδοποιεί αμέσως μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συσκευής τηλεομοιοτυπίας το γραφείο του 
Ανακριτή που εξέδωσε τη σχετική διάταξη ή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή τη 
Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης, εφόσον κρατείται σε αυτό ο επιτηρούμενος, 
την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η 
δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.



Με την ολοκλήρωση της περιόδου επιτήρησης ή σε περίπτωση διακοπής αυτής, για 
οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του του πδ 62/2014, ο 
ανάδοχος, μετά από εντολή του αρμόδιου Ανακριτή ή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης 
Ποινών ή του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης, αφαιρεί τον εξοπλισμό από 
τον επιτηρούμενο, ενημερώνει το σύστημα επιτήρησης και συντάσσει σχετική 
αναφορά, την οποία αποστέλλει στους ανωτέρω και στην Τριμελή Επιτροπή 
Εποπτείας.

Αν υπάρχει κίνδυνος μη ορθής εφαρμογής ή εγκατάστασης ή λειτουργίας του 
συστήματος, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως: α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον 
όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση 
ή το βούλευμα, β) την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο 
οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν 
το διωκτικό τους έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον 
όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση 
ή το βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας για την τήρηση του αρχείου 
της, προς άσκηση του έργου της εποπτείας και παρακολούθησης της όλης 
λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στην περίπτωση αυτή και 
μέχρι την κατά τα ανωτέρω ανάκληση συνεχίζεται η κράτηση του υποδίκου ή 
καταδίκου, ενώ ο ανάδοχος οφείλει να επιστρέφει την καταβληθείσα δαπάνη.

Ως παραβίαση του περιοριστικού όρου του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική 
επιτήρηση, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η απουσία 
σήματος από τον καθορισμένο χώρο για χρόνο που υπερβαίνει τα πέντε λεπτά, β) η 
καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή γ) η απειλή ή χρήση βίας 
κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Σε περίπτωση 
παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, αν διαπιστωθεί 
απουσία σήματος, καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης, ο ανάδοχος 
οφείλει να τηλεφωνήσει εντός πέντε λεπτών στον επιτηρούμενο και αν δεν απαντήσει 
ο ίδιος, ο ανάδοχος οφείλει εντός πέντε λεπτών να ειδοποιήσει τα αρμόδια όργανα και 
υπηρεσίες δηλ. α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής 
επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την 
αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η 
δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους 
έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της 
ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το 
βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.

Ως παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην περίπτωση 
παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, την οποία 
οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η έλλειψη σήματος για ένα λεπτό, 
β) η κίνηση του επιτηρούμενου εκτός του καθορισμένου με το αναφερόμενο στο 
άρθρο 2 του ΠΔ/τος 62/2014 βούλευμα, απόφαση ή διάταξη χώρου, γ) η 
καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή δ) η απειλή ή χρήση βίας 
κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τα αρμόδια όργανα και 
υπηρεσίες ήτοι α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής 
επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την 
αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η 
δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους 
έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της 
ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το 
βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας, καθώς και την αρμόδια Διεύθυνση



Ασφαλείας της περιοχής όπου εντοπίστηκε η πλέον πρόσφατη θέση του 
επιτηρούμενου.

Αν υπάρχουν υπόνοιες του αναδόχου ότι έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα 
καταστροφής ή αφαίρεσης του συστήματος επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών 
με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ανάδοχος: α) σε περίπτωση 
παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, καλεί στο 
τηλέφωνο τον επιτηρούμενο για να ελέγξει αν αυτός βρίσκεται στην κατοικία του και 
τον επισκέπτεται εκεί για να διαπιστώσει αν έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα 
καταστροφής ή αφαίρεσης της συσκευής επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με 
την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο επιτηρούμενος δεν απαντά ή 
διαπιστώνονται οι ανωτέρω ενέργειες, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια 
όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω και β) σε περίπτωση 
παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, ο 
ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται 
ανωτέρω.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδρύεται 
Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας, που ορίζεται ως υπεύθυνη επεξεργασίας κατά το νόμο 
2472/1997, έργο της οποίας είναι και η εποπτεία και παρακολούθηση της όλης 
λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται η ανωτέρω επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου και ειδικότερα τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον αναπληρωτή του 
ως μέλη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζεται με την ίδια 
απόφαση. Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή διαθέτει τερματικό σε χώρο 
του ανωτέρω Υπουργείου, μέσω του οποίου μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεση του συστήματος 
ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος γνωστοποιείται από τον ανάδοχο στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε θέμα σχετικό με: α) το 
είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, β) τη 
συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων και τους αποδέκτες αυτών, γ) το 
χρονικό διάστημα τήρησής τους, το οποίο διαρκεί για μια πενταετία από την έκδοση 
αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή την ολοκλήρωση της έκτισης 
της επιβληθείσας ποινής, δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της 
επεξεργασίας των δεδομένων και ε) τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων μετά 
το πέρας των σκοπών επεξεργασίας και της απαιτούμενης χρονικής διατήρησής τους, 
η οποία πραγματοποιείται με αυτόματο και ασφαλή τρόπο, κατά τα οριζόμενα στην 
υπ' αριθμ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους με οποιαδήποτε μέσα, ούτε 
επίσης και η αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων. Μετά την καθ' 
οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 
Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης.

Ο ανάδοχος καταρτίζει και θέτει σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να εξασφαλίζονται τα 
δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή και απώλεια, καθώς και από κάθε 
άλλη παράνομη επεξεργασία, όπως είναι ιδίως η μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση,



διάδοση, πρόσβαση ή αλλοίωση. Προς το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος καταρτίζει κώδικα 
δεοντολογίας, ο οποίος καθορίζει τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και είναι δεσμευτικός - μέσω πράξης της διοικήσεως του αναδόχου - για 
το προσωπικό, καθώς και πολιτική ασφάλειας, η οποία περιέχει και κατάλληλη 
διαδικασία για την αναθεώρησή της και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορές σε 
ειδικότερες διαδικασίες συστήματος διαχείρισης ασφάλειας. Ειδικότερα, ο ανάδοχος 
λαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας ώστε: α) το εμπλεκόμενο 
προσωπικό να αποκτήσει τις απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του 
γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των 
προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα να 
ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποιες ενέργειες έχουν 
πραγματοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, πότε και από ποιον, γ) να 
αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις στις 
οποίες εκτελούνται εργασίες σχετικές με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, δ) να 
αποτρέπεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων του 
συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ε) να 
εξασφαλίζεται ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα 
που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητας τους, στ) να εξασφαλίζεται η 
αυθεντικότητα της πηγής των σημάτων που εκπέμπονται από τους επιτηρούμενους 
προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του αναδόχου, καθώς και η προστασία 
αυτών των σημάτων κατά την εκπομπή τους από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, 
αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή και ζ) η απομακρυσμένη πρόσβαση της 
Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την 
άσκηση του έργου της να πραγματοποιείται μόνο από συγκεκριμένο ασφαλές 
τερματικό, με τη χρήση έμπιστου δικτύου και κατάλληλων ασφαλών 
κρυπτογραφικών μηχανισμών, βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας αφορούν, πέραν 
των όσων αναφέρονται στον πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου, όσα ηλεκτρονικά 
δεδομένα καταγράφονται κατά την επιτήρησή του. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη 
διάθεση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, κατόπιν αιτήματος τους, στα 
πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, κύριας ανάκρισης ή διαδικασίας στο 
ακροατήριο.

Η δαπάνη που βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ανώτερη 
των 12,92 Ευρώ (δώδεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά Ευρώ) ημερησίως, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστημα 
μέχρι 18 μηνών και θα αφορά:

α) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και 
εκτίουν αυτήν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας 
Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους κρατούμενους αυτούς θα 
εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και 
της κίνησής τους εκτός αυτής,

β) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού και εκτίουν 
αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη 
κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που 
υπάγονται σε αυτήν. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα



παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός 
αυτής.

γ) έως 100 υποδίκους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην 
αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην 
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. 
Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής 
τους στην κατοικία τους.

δ) έως 50 υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή 
καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται 
και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο 105 παρ. 7 ΠΚ, στο 
νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην 
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. 
Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής 
τους στην κατοικία τους.

2. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των ανωτέρω επιτηρουμένων, ο 
ανάδοχος ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες για την ανάκληση της διάταξης, 
απόφασης ή βουλεύματος, κατ' αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 του ΠΔ/τος 62/2014.

3. Ο αριθμός των κρατουμένων και υποδίκων που θα ενταχθούν στην πιλοτική 
εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης μπορεί να αυξομειώνεται με 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 118/2007 και της οικείας διακήρυξης.

Άρθρο 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις 
οι οποίες αναγράφονται στην σχετική διακήρυξη (συμπεριλαμβανομένων και 
των παραρτημάτων της), την προσφορά του καθώς και τις υποχρεώσεις της 
παρούσας σύμβασης η οποία υπογράφεται μετά την κατακύρωση του έργου. 
Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις. Για την επιβολή των 
κυρώσεων, τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης του Αναδόχου 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

2. Καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα αλλά και τις αρμόδιες Αρχές 
(δικαστικές, αστυνομικές, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα), υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε



παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.

5. Σε περίπτωση που μέλη/συνεργάτες/προσωπικό του Αναδόχου αποχωρήσουν 
από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων.

6. Ειδικότερα, ο ανάδοχος λαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα αναγκαία μέτρα 
ασφάλειας ώστε: α) το εμπλεκόμενο προσωπικό να αποκτήσει τις απαραίτητες 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και 
να δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων 
που επεξεργάζεται, β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελέγχεται και να 
εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο 
σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, πότε και από ποιον, γ) να αποτρέπεται η 
πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις στις οποίες 
εκτελούνται εργασίες σχετικές με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, δ) να 
αποτρέπεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων 
του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, 
ε) να εξασφαλίζεται ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο 
στα δεδομένα που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητας τους, στ) να 
εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα της πηγής των σημάτων που εκπέμπονται από 
τους επιτηρούμενους προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του αναδόχου, 
καθώς και η προστασία αυτών των σημάτων κατά την εκπομπή τους από μη 
εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή και ζ) η 
απομακρυσμένη πρόσβαση της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας στο σύστημα 
ηλεκτρονικής επιτήρησης για την άσκηση του έργου της να πραγματοποιείται 
μόνο από συγκεκριμένο ασφαλές τερματικό, με τη χρήση έμπιστου δικτύου 
και κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών μηχανισμών, βάσει διεθνώς 
αποδεκτών προτύπων.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και απαιτήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας που αφορούν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με 
το συμφέρον του Δημοσίου.

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή 
της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το 
Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με 
αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 
ύψος του ποσού της Σύμβασης.

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

11. Η Αναθέτουσα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.



12. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού 
(συστήματος και συσκευών επιτήρησης), μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους 
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου.

14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 
με τους ίδιους όρους.

15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας. Σε περίπτωση λύσης ή 
πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίουκαι οι Εγγυητικές 
Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 
Σύμβαση.

16.0  Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί κατά την υλοποίηση του έργου με 
όλες τις διατάξεις του ν. 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, 
κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242/Α) και 
του πδ 62/2014 ακόμα και αν στη διακήρυξη ορίζονται διαφορετικά.

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί κατά την υλοποίηση του έργου με 
όλες τις υποδείξεις και τις διατάξεις των Ανεξάρτητων Αρχών (πχ Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αρχή Τηλεπικοινωνιών κλπ....)

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης επικυρωμένο αντίγραφο 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου γενικής αστικής ευθύνης ύψους τουλάχιστον 
2.500.000 € (για όλη την περίοδο υλοποίησης της Φάσης Γ) και επικυρωμένο 
αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης προϊόντος ύψους 
τουλάχιστον 1.000.000€



20. Η εκπαίδευση της τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας θα λάβει χώρα δύο 
εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Β Φάσης, θα γίνει "στο 
χώρο εργασίας" και θα έχει ελάχιστη διάρκεια τριών ημερών.

21. Ο ανάδοχος θα ενεργοποιήσει, γραφείο υποστήριξης κατάλληλα στελεχωμένο 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως, το οποίο θα επιλύει τα πάσης φύσεως 
λειτουργικά, τεχνικά και λοιπά προβλήματα των επιτηρούμενων και της 
επιτροπής εποπτείας και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας και 
Υποστήριξης Επιτηρούμενων. Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω ατελούς 
τηλεφωνικής κλήσης από τους επιτηρούμενους και την επιτροπή εποπτείας σε 
προσδιορισμένο αριθμό (τύπου 800-χχχχχχχ) τον οποίο θα παραχωρήσει ο 
ανάδοχος. Ο αριθμός αυτός θα διαθέτει τουλάχιστον 12 (δώδεκα) γραμμές 
εξωτερικής κλήσης. Το εν λόγω γραφείο υποστήριξης θα διαθέτει τον 
απαραίτητο εξοπλισμό και θα στελεχωθεί από τα κατάλληλα άτομα ικανά να 
ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες του αναθέτοντος. Οι τηλεφωνικές 
συνομιλίες και τα σχετικά μεταδεδομένα θα καταγράφονται ψηφιακά, θα 
φυλάσσονται από τον Ανάδοχο τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του έργου και θα 
είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές (με τη επιφύλαξη των διατάξεων για τη 
προστασία των προσωπικών δεδομένων). Στη λήξη του έργου, τα ψηφιακά 
αρχεία και τα σχετικά μεταδεδομένα θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 5 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι ικανό, 
αριθμητικά επαρκές και ειδικευμένο, με τις απαιτούμενες γνώσεις και 
προσόντα κατά τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς. Ο Ανάδοχος ευθύνεται 
έναντι του Αναθέτοντος, των προστηθέντων του και τρίτων για όλες τις 
πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού αυτού κατά την εκτέλεση ή εξ 
αφορμής της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος 
υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε 
παράβασης ή ζημίας τρίτων θα υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 
της και αν ο Αναθέτων ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για 
τους παραπάνω λόγους θα δικαιούται να το παρακρατήσει από την 
οφειλόμενη αμοιβή, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων του κατά του 
Αναδόχου.

2. Κατά την εκτέλεση του έργου δεν δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται 
στο έργο, ούτε μεταξύ του Αναδόχου και του προσωπικού της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μισθοδοτεί, ασφαλίσει και διατηρεί 
ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
καθ' όλη τη συμβατική διάρκεια του έργου και τις τυχόν παρατάσεις του.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.



4. Σε περίπτωση που μέλη/συνεργάτες/προσωπικό του Αναδόχου αποχωρήσουν 
από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων.

5. Ειδικότερα, ο ανάδοχος λαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα αναγκαία μέτρα 
ασφάλειας ώστε: α) το εμπλεκόμενο προσωπικό να αποκτήσει τις απαραίτητες 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και 
να δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων 
που επεξεργάζεται, β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελέγχεται και να 
εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο 
σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, πότε και από ποιον, γ) να αποτρέπεται η 
πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις στις οποίες 
εκτελούνται εργασίες σχετικές με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, δ) να 
αποτρέπεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων 
του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, 
ε) να εξασφαλίζεται ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο 
στα δεδομένα που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητας τους, στ) να 
εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα της πηγής των σημάτων που εκπέμπονται από 
τους επιτηρούμενους προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του αναδόχου, 
καθώς και η προστασία αυτών των σημάτων κατά την εκπομπή τους από μη 
εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή και ζ) η 
απομακρυσμένη πρόσβαση της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας στο σύστημα 
ηλεκτρονικής επιτήρησης για την άσκηση του έργου της να πραγματοποιείται 
μόνο από συγκεκριμένο ασφαλές τερματικό, με τη χρήση έμπιστου δικτύου 
και κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών μηχανισμών, βάσει διεθνώς 
αποδεκτών προτύπων.

Άρθρο 6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και 
σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής 
εκτέλεσης οποιουδήποτε μέρους καθώς και του συνόλου της υπηρεσίας.

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και τις τυχόν παρατάσεις της. Αν στο διάστημα αυτό 
παρουσιασθεί οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία, ελάττωμα ή έλλειψη, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επισκευή, συμπλήρωση ή αντικατάσταση 
με δαπάνες του. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος διαθέτει τους απαραίτητους 
τεχνικούς και μηχανικούς με γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία που θα 
παρέχουν υπηρεσίες σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το είδος του 
προβλήματος που θα εμφανιστεί. Οι ανωτέρω τεχνικοί θα καλύπτουν το 
σύνολο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και θα είναι διαθέσιμοι στους 
αρμόδιους δικαστικούς γραμματείς κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 
διαδικασίας με στόχο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος.



3. Το κόστος συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος, καθώς και όλα τα 
αναλώσιμα υλικά βαρύνουν τον Ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας και τις τυχόν παρατάσεις της.

4. Μέχρι την λύση με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης και των 
τυχόν παρατάσεων αυτής, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο της απώλειας, 
ζημίας ή καταστροφής του ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας και των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης, σε οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία και αν αυτές οφείλονται, συμπεριλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκτός εάν η απώλεια, ζημία ή καταστροφή 
οφείλεται σε δόλο του Αναθέτοντος.



Άρθρο 7

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η εν λόγω επιτροπή θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Τα μέλη της τριμελούς εποπτείας του άρθρου 4 του πδ 
62/2014 θα συμμετέχουν στην ΕΠΠΕ. Η ΕΠΠΕ θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και παρακολούθηση της όλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 62/2014 καθώς και για:

i. Την παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο της υλοποίησης του έργου. 
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της μπορεί να υποβάλλει στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, έγγραφες παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
και λειτουργίας του συστήματος.

ii. Την επίλυση προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν κατά την 
υλοποίηση του έργου

iii. Την επεξεργασία και έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής

iv. Τη γνωμοδότηση για επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση που δεν 
τηρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, της 
προσφοράς καθώς και της σχετικής σύμβασης.

ν. τη σύνταξη στο τέλος εκάστου τριμήνου καθ' όλη τη διάρκεια της 
παρούσας, πιστοποιητικού-πρωτόκολλου παραλαβής για την ημερήσια 
πιστοποιηθείσα χρήση των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης, το 
οποίο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα παραστατικά, θα διαβιβάζεται 
στο ΤΑΧΔΙΚ για πληρωμή .

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα:

i. επισημαίνει εγγράφως στον Ανάδοχο, σε περίπτωση που διαπιστώνει 
ατέλειες ή παρεκκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, και θα έχει τη 
δυνατότητα να του υποβάλει υποδείξεις προς τις οποίες αυτός 
υποχρεούται να συμμορφώνεται προβαίνοντας στις αναγκαίες διορθώσεις, 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις,

ii. επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν, με σκοπό την 
άμεση επίλυσή τους,

iii. συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα Πιστοποιητικά-Πρωτόκολλα 
Παραλαβής,

iv. γνωμοδοτεί για την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση που δεν 
πληρούνται οι όροι και απαιτήσεις της Σύμβασης και των συνημμένων 
τευχών αυτής,

ν. συντάσσει σχετικά πρακτικά, τα οποία θα διαβιβάζει στο ΤΑΧΔΙΚ, ώστε να 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο η αναλογούσα αμοιβή,

vi. φροντίζει για την τήρηση των ορίων που καθορίζονται τόσο από το πδ 
62/2014 για τον αριθμό συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης, όσο και για 
την τήρηση των ορίων του προϋπολογισμού του έργου.



Κατά τα λοιπά, οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 από την ΕΠΠΕ.

Άρθρο 8 

ΑΜΟΙΒΗ

Το κόστος ημερήσιας αποζημίωσης για χρήση μίας (1) συσκευής ηλεκτρονικής 
επιτήρησης συμπεριλαμβανομένης της αξίας του Φ.Π.Α. ορίζεται το ποσό των 12,92 
Ευρώ (δώδεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά ευρώ.), σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου.

Οι ανωτέρω τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ισχύος ή σε 
περίπτωση παράτασης της σύμβασης.

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του έργου της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και 
κρατούμενων σε άδεια, το κόστος του εξοπλισμού, των αναλωσίμων και των αμοιβών 
των προστηθέντων, προμηθευτών και εντολοδόχων του Αναδόχου χωρίς καμία 
περαιτέρω επιβάρυνση του Αναθέτοντος.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς, ούτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Άρθρο 9

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει εξ ολοκλήρου σε ευρώ και σύμφωνα με τις 
νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο δημόσιο. Η πληρωμή θα γίνει από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και μετά από σχετικές βεβαιώσεις παραλαβής της 
αρμόδιας Επιτροπής. Από το συνολικό ποσό της αμοιβής θα παρακρατηθούν οι 
νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος, τα οποία και βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η πληρωμή του έργου θα γίνει ως εξής:

Για την τοποθέτηση της συσκευής επιτήρησης και τη διαχείριση του συστήματος 

απαιτείται η καταβολή του κόστους λειτουργίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η 

δαπάνη αυτή βαρύνει τον κρατούμενο ή υπόδικο και καταβάλλεται σε λογαριασμό 

Τράπεζας εδρεύουσας στην Ελλάδα, που υποδεικνύει ο ανάδοχος. Το σχετικό 

παραστατικό κατατίθεται από τον επιτηρούμενο στον ανακριτή που εξέδωσε τη διάταξη 

περιοριστικών όρων ή στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή στη διεύθυνση του 

καταστήματος κράτησης, όπου εκτίει την ποινή ο κατάδικος, οι οποίοι κρατούν αντίγραφο 

αυτού και αποστέλλουν το πρωτότυπο στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Σε περίπτωση ανάκλησης της διάταξης, απόφασης ή βουλεύματος πέραν των συνεπειών 

για τον υπόδικο ή κατάδικο, ο ανάδοχος οφείλει να επιστρέφει την υπολειπόμενη 

καταβληθείσα δαπάνη και καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας εδρεύουσας στην 

Ελλάδα, που υποδεικνύει ο υπόδικος ή κατάδικος.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του 

επιτηρούμενου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του κόστους λειτουργίας των μέσων 

ηλεκτρονικής επιτήρησης, αυτό βαρύνει, εν όλω ή εν μέρει, το Δημόσιο. Η κρίση για 

την οικονομική αδυναμία γίνεται από το αρμόδιο να αποφανθεί για την τοποθέτηση 

των συσκευών επιτήρησης όργανο, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται από τον 

αιτούντα. Η τοποθέτηση των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης δεν εξαρτάται στην 

περίπτωση αυτή από την προηγούμενη καταβολή του κόστους λειτουργίας. Στην 

περίπτωση αυτή, η καταβολή του κόστους λειτουργίας θα γίνεται απολογιστικά στο τέλος 

κάθε τριμήνου.

Η μονάδα μέτρησης κόστους παροχής υπηρεσιών είναι το κόστος της ημερήσιας 

χρήσης μιας συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης (χρήση της συσκευής για λιγότερο 

από 24 ώρες σε μια δεδομένη ημέρα λογίζεται ως χρήση μίας ημέρας).

Για λόγους ορθής οικονομικής παρακολούθησης της σύμβασης, ως ημέρα λογίζεται το 

χρονικό διάστημα από 00.00 έως 00.00 (ώρα Ελλάδος).

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο (ανεξαρτήτως υπαιτιότητας), είναι αδύνατη η επιτήρηση 

ατόμου μέσω ενεργοποιημένης και τοποθετημένης συσκευής και του συστήματος 

επιτήρησης, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα πέραν των εξήντα λεπτών, θεωρείται 

ότι έχει σταματήσει η παροχή της υπηρεσίας επιτήρησης του συγκεκριμένου ατόμου. 

Επιπλέον, θεωρείται ότι η παροχή της υπηρεσίας έχει σταματήσει από τη χρονική 

στιγμή που απωλέσθη η δυνατότητα επιτήρησης.

Στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται συμβατική αξίωση για αποζημίωση του 

αναδόχου είτε από το δημόσιο ή τον ιδιώτη για τη χρήση της συγκεκριμένης 

συσκευής για την ημέρα κατά την οποία σημειώθηκε η απώλεια της επιτήρησης και 

για όσες ημέρες μεσολαβούν μέχρι και την ημέρα πριν από την αποκατάστασή της.

Ελάχιστη ημερήσια αποζημίωση (ΕΗΑ) του Αναδόχου ορίζεται το ποσό της 

αποζημίωσης που αντιστοιχεί στη χρήση 50 συσκευών επιτήρησης σε μία ημέρα, όπως 

αυτό προκύπτει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου .

• Η Αναθέτουσα εγγυάται την ΕΗΑ, ανεξαρτήτως του αριθμού των ενεργοποιημένων



συσκευών επιτήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της Φάσης Γ: «Περίοδος Παροχής 

Υπηρεσιών», υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Διανύεται η περίοδος παροχής υπηρεσιών (η Φάση Γ) του έργου

• Δεν έχει γίνει υπέρβαση της συνολικής διαθέσιμης πίστωσης του έργου

• Το σύστημα επιτήρησης είναι διαθέσιμο, δηλαδή είναι λειτουργικό, ενεργό και

επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών επιτήρησης. Στο σύστημα επιτήρησης 

περιλαμβάνονται οι υλικοτεχνικές υποδομές, ανθρώπινοι και άλλοι πόροι που 

χρησιμοποιούνται για τη παροχή των υπηρεσιών επιτήρησης. Αν το σύστημα 

επιτήρησης δεν είναι διαθέσιμο, για οποιοδήποτε λόγο, με αποτέλεσμα να είναι 

αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών επιτήρησης για συνολικό χρονικό διάστημα 

άνω των τριάντα (30) λεπτών σε μία δεδομένη ημέρα, το σύστημα θεωρείται μη 

διαθέσιμο για το χρονικό διάστημα από την ημέρα απώλειας της διαθεσιμότητας 

μέχρι και την ημέρα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας. Για τις ημέρες απώλειας 

διαθεσιμότητας και αποκατάστασης, καθώς και για τις ημέρες που τυχόν 

μεσολαβούν δεν ισχύει η ΕΗΑ. Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για τη χρήση των 

συσκευών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το Δημόσιο και 

υποχρεούται να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στους ιδιώτες χρήστες (που έχουν 

ήδη προκαταβάλλει).

• Το έλλειμα των εσόδων σε σχέση με την ΕΗΑ δεν προέρχεται από απώλεια εσόδων

(όπως προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους) λόγω αδυναμίας 

επιτήρησης συγκεκριμένων συσκευών με υπαιτιότητα του Αναδόχου (π.χ. λόγω 

ελαττωματικής συσκευής, βλάβης εξοπλισμού, κακής τοποθέτησης κτλ). 

Περιπτώσεις απώλειας εσόδων όπου η αδυναμία επιτήρησης προέρχεται από 

υπαιτιότητα τρίτων ή ανωτέρα βία καλύπτονται από την ΕΗΑ.

Εφόσον τα ημερήσια έσοδα του Αναδόχου μετά από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών 

είναι μικρότερα από την ΕΗΑ, η Αναθέτουσα θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο κατά το 

υπολειπόμενο ποσό.

Εφόσον τα ημερήσια έσοδα του Αναδόχου από τη διάθεση της υπηρεσίας υπερβούν την 

ΕΗΑ, τότε θα αποζημιώνεται για την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο αυτό.

Το ύψος της αποζημίωσης που θα καταβάλλει το δημόσιο, θα υπολογίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη:



• την ΕΗΑ

• τον ημερήσιο αριθμό των συμμετεχόντων με ενεργές συσκευές επιτήρησης κατά

το διάστημα αναφοράς

• τα έσοδα από ιδιωτική χρηματοδότηση κατά το διάστημα αναφοράς

• το ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος και των συσκευών επιτήρησης κατά

το διάστημα αναφοράς

• το ύψος της διαθέσιμης πίστωσης

Τα παραπάνω στοιχεία θα προκύπτουν από τις αναφορές υλοποίησης του έργου, που θα 

υποβάλλει ο Ανάδοχος ανά τρίμηνο υλοποίησης της σύμβασης και στις οποίες θα 

περιλαμβάνονται οι σχετικοί υπολογισμοί για τον προσδιορισμό του ποσού προς καταβολή 

από το Δημόσιο. Οι αναφορές υλοποίησης θα εγκρίνονται, πιστοποιούνται και θα 

παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΕ του έργου.

Μετά την έγκριση των αναφορών, ο Ανάδοχος θα εκδίδει τα σχετικά παραστατικά, τα 

οποία θα προσκομίζονται στο ΤΑΧΔΙΚ για εκκαθάριση και πληρωμή.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Αναθέτουσα σε μηνιαία 

βάση για το διαμορφωθέν ύψος του κόστους υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση το ύψος 

της δημόσιας δαπάνης δεν μπορεί να υπερβεί τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου. 

Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει 

εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή.

H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΤΑΧΔΙΚ, Κωδικός Αριθμός Εξόδων 0439Α

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση 

του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'151) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



Άρθρο 10 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Για την καλή εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης της Τράπεζας «EUROBANK-ERGASIASΑΕ» με 
αριθμ. 7004099443/11-12-2014, ποσού 69.768€ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.118/2007 και της οικείας διακήρυξης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συμβατικού τιμήματος όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα της οικονομικής 
προσφοράς για τη χρήση 123 συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης ημερησίως για 
δεκαοκτώ μήνες (μήνες 30 ημερών), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Η ανωτέρω εγγύηση αποδεσμεύεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο Π.Δ.118/2007. Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος στην παρούσα ή λόγος 
κατάπτωσής της, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εκδότη της, ύστερα 
από αίτηση του Αναδόχου, μετά την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του 
τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών του υποχρεώσεων και 
την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών.

Άρθρο 11

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της 
παρούσας σύμβασης (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της). Σε 
κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως 
των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του 
αναδόχου οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007 καθώς και στη λοιπή 
κείμενη νομοθεσία.

2. Επιπλέον, στον ανάδοχο θα επιβληθούν και οι ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα από 
αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΠΕ:

2.1 Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος που ο Ανάδοχος θα έχει 
αναφέρει στην προσφορά του, ο αναθέτων έχει δικαίωμα να επιβάλει τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

2.2 Αν υπάρχουν σημαντικές παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
του έργου ή οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 4205/2013 
και του πδ 62/2014 με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να κηρύξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο και να απαιτήσει την επιστροφή ολόκληρου του 
ποσού που θα έχει καταβάλει με τους προβλεπόμενους τόκους καθώς 
επίσης να διεκδικήσει αποζημίωση για τυχόν ζημιές που θα υποστεί. Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να 
προχωρήσει σε ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά



διαγωνιζόμενο του πίνακα κατάταξης που ανέδειξε ο διαγωνισμός, εάν 
κρίνει ότι η λύση αυτή είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο, ή το μεθεπόμενο 
κ.ο.κ.

2.3 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 4205/2013 και του 
πδ 62/2014 ή μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις και τις διατάξεις των 
Ανεξάρτητων Αρχών, ο αναθέτων έχει δικαίωμα να επιβάλει τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

3. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων, τη διαδικασία και τις συνέπειες της 
έκπτωσης του αναδόχου εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του 
Π.Δ.118/2007.

Άρθρο 12 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο Αναθέτων μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, 
σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
οποιαδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Η παρούσα σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική 
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου.

2. Η ως άνω καταγγελία της σύμβασης από τον Αναθέτοντα επιφέρει και την 
κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και την επιβολή 
των αναφερομένων στο άρθρο 11 κυρώσεων. Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος 
θα υποχρεούται να αποκαταστήσει και κάθε ζημία του Αναθέτοντος.

3. Ο Αναθέτων δικαιούται κατά την κρίση του να καταγγείλει την σύμβαση 
οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται στην 
ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο 
Αναθέτων υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των εγγυητικών 
επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο 
κάθε ποσό που θα οφείλεται σε αυτόν κατά τους όρους του νόμου και της 
παρούσας Σύμβασης, μετά την αφαίρεση και παρακράτηση τυχόν αξιώσεων του 
Αναθέτοντος.

Άρθρο 13

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ -  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος και όσοι για λογαριασμό αυτού θα εργαστούν προς υλοποίηση της 
σύμβασης και της εκτέλεσης των όρων αυτής έχουν την υποχρέωση να τηρούν 
απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους 
καθ' οποιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό



απόρρητο. Ιδίως υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση τις ευθύνες που 
προκύπτουν από τον Α.Κ., τον Π.Κ., το Ν. 2472/97 καθώς και όλους τους νόμους που 
είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν δικαστικές, 
διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες.

Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια στην τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να 
προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και χωρίς επίκληση σπουδαίου λόγου (άρθρο 686 
του Α.Κ.), επιφυλασσόμενο για όλα τα δικαιώματά του για αποκατάσταση κάθε ζημίας 
και με άμεση συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον, η 
παραβίαση των ανωτέρω όρων, πέραν των κατά νόμο ποινικών ή αστικών, 
συνεπάγεται και διοικητικές ευθύνες. Οι ευθύνες αυτές υφίστανται και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου και το πέρας της παροχής των υπηρεσιών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για 
διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας.

Ειδικότερα:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε 
ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα -υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής- να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη 
δική της έγκριση.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
Αναθέτουσας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι 
γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά. Η 
τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις 
δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων 
του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης 
όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν σε αυτήν, 
να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων που αφορούν στην 
υλοποίηση και διοίκηση του Έργου.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του 
για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη 
του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα και στα άτομα που ορίζονται από αυτή 
να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων 
προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του 
Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και 
συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη



συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στο Ελληνικό 
Δημόσιο ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, 
η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 
αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

6. Η Αναθέτουσα δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία 
που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία 
ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον 
αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η 
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα προς τις αρχές του Ελληνικού 
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, 
ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση 
της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της 
διαιτησίας.

Άρθρο 14 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την 
εκτέλεση της υπηρεσίας και ξεφεύγουν κατ' αντικειμενική κρίση από τον έλεγχο 
του Αναδόχου και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή να προληφθούν και 
να αποτραπούν παρά τις προσπάθειες που τυχόν θα κατέβαλε. Περιστατικά 
ανωτέρας βίας προμηθευτών ή προστηθέντων και εντολοδόχων του Αναδόχου 
δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τις σχέσεις των μερών.

2. Περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
συμφωνείται ότι αποτελούν λόγο καθυστέρησης και δεν θεμελιώνουν αξίωση 
αποζημίωσης υπέρ του Αναδόχου για τυχόν δαπάνες ή οικονομική του 
επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΠΠΕ κάθε 
περιστατικό που κατά τα ανωτέρω μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία, και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση του, άλλως δεν θα έχει 
δικαίωμα να την επικαλεστεί.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο.

Άρθρο 15

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

1. Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της ανατιθέμενης 
με την παρούσα υπηρεσίας και προμήθειας ή μέρους της από οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη -και χωρίς έννομα αποτελέσματα για τον 
Αναθέτοντα- κάθε είδους μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε



οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε δικαιώματος, απαίτησης ή 
αγωγής που τυχόν έχει κατά του Αναθέτοντος από ή σε σχέση με την εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης.

3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εφάπαξ εκχώρηση ή ενεχυρίαση των 
απαιτήσεων του επί της αμοιβής του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, 
σε τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην 
περίπτωση αυτή και μετά τη νόμιμη αναγγελία ο Αναθέτων θα αφαιρεί από κάθε 
πληρωμή και θα παρακρατεί τις ακόλουθες απαιτήσεις ή οφειλές, εφόσον αυτές 
υπάρχουν κατά τον χρόνο της καταβολής της εκχωρηθείσας ή ενεχυρασθείσας 
απαίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης τους:

α) κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται

β) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος θα είχε 
δικαίωμα να την εισπράξει από τον Αναθέτοντα

γ) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το 
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, του οποίου η προσκόμιση είναι 
απαραίτητη κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που 
ανακύψουν διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων θα πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια επίλυσής τους με φιλικό διακανονισμό.

2. Σε περίπτωση αποτυχίας του φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για την επίλυση 
των διαφορών είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, που εφαρμόζουν το ελληνικό 
δίκαιο.

Άρθρο 17

ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη που αποτελούν ένα ενιαίο 
σύνολο:

α) την σύμβαση που θα υπογραφεί με τα παραρτήματά της

β) την αριθμ.16076/27-5-2014 Διακήρυξη προς υποβολή προσφορών για την 
ανάδειξη αναδόχου

γ) την τεχνική προσφορά του αναδόχου και 

δ) την οικονομική προσφορά του αναδόχου

2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο 
καθορίζει την σειρά ισχύος των όρων του καθενός από αυτά σε περίπτωση



που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή την ερμηνεία των όρων δύο ή 
περισσότερων τευχών. Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση θα 
αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ των μερών για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας και προμήθειας και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν 
μεταξύ τους πριν από την υπογραφή της, εκτός εάν και εφόσον στην 
παρούσα γίνεται ρητή και ειδική αναφορά σε αυτά, καθώς και οι τυχόν 
συζητήσεις ή συμφωνίες οποιασδήποτε φύσης και είδους, που έγιναν 
προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα, στερούνται 
ισχύος και εν γένει έννομων συνεπειών, δεν δεσμεύουν τα μέρη και δεν θα 
ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης. Επίσης 
συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδεις 
και ότι κάθε τυχόν μελλοντική τροποποίηση θα γίνεται μόνο εγγράφως.

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας και μόνον ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται 
ειδικά με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας.

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (ΕΠΠΕ) και υπό τους όρους 
της κείμενης νομοθεσίας.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, η σύμβαση αφού αναγνώσθηκε, υπεγράφη 
από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) θα 
κατατεθούν στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άλλο θα παραληφθεί από 
τον Ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ


