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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
663.161,98 €(συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση 

τιμής. 

Ημερομηνία αποστολής προς 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 

18-12-2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης 
στον Ημερήσιο Tύπο. 

20-12-2017 
 

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

1.     Τις διατάξεις:  

α.      Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 63/2005 (Α΄-98). 

β.   Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν. 

γ.     Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 

και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του 
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Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄-73), όπως 

ισχύουν. 

δ.     Του Ν.1481/1984, ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν.  

ε.    Των άρθρων 8 και επόμενα του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου 

τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 

στ.   Του Ν.2690/1999 (Α΄45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις’’, 

όπως ισχύουν. 

ζ.    Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

η.   Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄-112) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

θ.   Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α΄-173), όπως ισχύουν. 

ι.     Του άρθρου 25 του Ν.3614/2007 ‘’Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων’’ (Α΄-267). 

ια.    Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των 

διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως ισχύουν  . 

ιβ.    Του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248), 

όπως ισχύουν. 

ιγ.    Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 

ιδ.   Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις» (Α΄-204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38  του 

Ν.4412/2016. 

ιε.     Του άρθρου 35 Ν.4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄-

52), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ιστ. Των άρθρων 73 και 74 του Ν.4146/2013 ‘’Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-90).   

ιζ.  Του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013’’ (Α΄-107). 

ιη.  Των άρθρων 1 και 2 του Ν.4250/2014 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις‘’ (Α΄-74). 

ιθ.    Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

κ.     Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) ‘’Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

κα.  Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171).“Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” 

κβ.  Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

κγ.   Του Ν. 4254/2014 ‘’Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
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εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις’’. 

κδ.  Του Ν. 4456/17 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 

1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 

κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

κε.  Του Ν. 4446/2016 ‘’Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 

Οικιοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.’’ (Α’-240). 

κστ.  Του Ν.3548/2007 ‘’Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον νομαρχιακό 

και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-68). 

κζ.   Του Π.Δ 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241). 

κη.  Του Π.Δ 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213). 

κθ.  Του Π.Δ 82/2011 ‘’Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων’’ ( Α΄-198). 

λ.   Του ΠΔ.85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών’’ (A΄-141). 

λα. Του Π.Δ 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α΄-281), όπως ισχύουν. 

λβ.   Του Π.Δ. 28/2015 ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία΄΄ (Α΄-34). 

λγ.    Του ΠΔ.24/2015 (A΄-20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 

λδ.  Του Π.Δ 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (ΦΕΚ  145/Α/25.07.2016). 

λε.  Του Π.Δ 125/2016 ‘Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-

211). 

λστ.  Του Π.Δ 123/2016 ‘’Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ’’ (Α΄-208).Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-211). 

λζ. Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄-64). 

         λη.    Του ΠΔ.21/2017 «Ίδρυση Δ/νσεων Προμηθειών και  Ιστορίας  Ελληνικής   Αστυνομίας   και  

                  Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών – Τροποποίηση πδ/των 178/2014, 14/2001 και  

                  584/1985» (Α-35). 

 

 

 

2.  Τις αποφάσεις: 

α.  Υπ’ αριθ. Υ186 από 11-11-2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 2109). 

β.   Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

‘’Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’ 

(Β΄-1781). 

γ.    Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (Β΄-1924). 

δ.    Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β΄ από 27-09-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων επί θεμάτων 

Ελληνικής αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα (Β΄-3470).  

ε.   Υπ’ αριθ. 75171 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για 
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Δράσεις/Έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την 

περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β΄- 2418).  

στ.    Υπ’ αριθ. 82350 από 09.08.2016 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

(ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020 (Β΄-2451)»      

ζ.  Υπ’ αριθ. 8028/1/305-α΄ από 06-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπών 

Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας’’, όπως ισχύει.   

η.   Υπ’ αριθ. 8028/1/305-γ΄ από 29-03-2017 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 

Υπουργείου Εσωτερικών ‘’Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016-2017’’, 

όπως ισχύει. 

θ.    Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ' από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντής Οικονομικών και 

Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με 

εντολή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της 

ίδιας Διεύθυνσης” (Β΄-4130). 

ι.   Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017  κοινή υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του χρόνου, 

τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 ( Β- 969).   

ια.    Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10.9.2001 του Υπουργού Οικονομικών ‘’Περί καθορισμού 

επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων’’ (ΦΕΚ B΄-1209). 

ιβ.   Υπ’ αριθ. 134453 από 23-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί των ρυθμίσεων για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  

(ΦΕΚ B΄-2857). 

 

3.     Την από 15-09-2017 Τροποποίηση Συμφωνία Επιδότησης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 

Τάξης και του  Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υλοποίηση της δράσης «Προμήθεια 

Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών & Αυτοκινήτων Μεταφοράς των 

Αστυνομικών Σκύλων»   (ΑΔΑ: Ω1ΦΡ465ΧΘ7-ΧΒΧ). 

 

4.    Την υπ’ αριθ. ISF-P/60/15-οε΄ από 10-08-2017 Τροποποίηση Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών  για την χορήγηση της 

δράσης με τίτλο «Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών & Αυτοκινήτων 

Μεταφοράς των Αστυνομικών Σκύλων». 

 

5.   Τα υπ’ αριθ. 1507/16/1378686 από 13-07-2016 και  1507/17/1501417 από 25-07-2017 Αιτήματα 

της επισπεύδουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την  δράσης  «Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων 

Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών & Αυτοκινήτων Μεταφοράς των Αστυνομικών Σκύλων»  (ΑΔΑΜ:  

17REQ002355238 ) 

 

6. Την υπ’ αρίθ. 1502 από 07-10-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τουρισμού, για την έγκρισης ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2016 του έργου με τίτλο «Προμήθεια 

Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών & Αυτοκινήτων Μεταφοράς των 

Αστυνομικών Σκύλων».  (ΑΔΑ: ΩΩΟΧ465307-8ΟΧ,    ΑΔΑΜ:  17REQ002355749). 
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7.   Την υπ’ αριθ. 1055/31800 από 29-12-2016 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

που αφορά την έγκριση αγοράς τριάντα πέντε (35) οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων 

ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, από το ελεύθερο εμπόριο. (ΑΔΑ: ΨΞΒΒ465ΧΘΨ-ΞΝΥ). 

 

8.   Υπ’ αριθ. 1507/17/1889983 από 22-09-2017 έγγραφο της επισπεύδουσας Υπηρεσίας, με το οποίο 

διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας  επικαιροποιημένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για το είδος 

προμήθειας του διαγωνισμού. 

 

9.   Υπ’ αριθ. 1507/17/2196569 από 01-11-2017 έγγραφο της επισπεύδουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

το οποίο προσδιορίστηκε η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, κατά το άρθρο 6 του Ν.4412/2016. 

 

10.  Το υπ’ αριθ. ISF-P/60/15-πστ΄ από 17-11-2017 έγγραφο της Υ.Δ.Ε.Α.Π./Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας/Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων & Πιστοποίησης,  σύμφωνα με το 

οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για το σχέδιο Διακήρυξης και για τη διαδικασία με την οποία θα 

προκηρυχτεί η παρούσα προμήθεια. . 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1. Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ 

ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς), για τη σύναψη σύμβασης, για την 

προμήθεια με αγορά αυτοκινήτων ειδικής χρήσης (αυτοκίνητα μεταφοράς αστυνομικών 

σκύλων), όπως περιγράφονται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.    

 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 

 

3. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

 

β.   Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

γ.   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 

www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ. 

20-12-2017 

19-01-2018 

& ΏΡΑ: 

08:00 

 

25-01-2018 

& ΏΡΑ: 

14:00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

δ.    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από την 

επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 

ε.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού                      

(καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρετείναν τις 

προσφορές τους. 

στ.   Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως 

απαράδεκτη. 

ζ.    Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορά 

για μέρος της συνολικής ποσότητας του είδους προμήθειας, δε γίνεται αποδεκτή και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α.    Κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β.    Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  

γ.   Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

δ.    Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων δεν 

απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η 

επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή 

η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

5.     ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τον διαγωνισμό τους οικονομικούς φορείς, για τους οποίους 

συντρέχει ένας (1) τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού, ήτοι: 

α.   Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος προσώπου που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του  οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τα κάτωθι αδικήματα:  

 (1)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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(2)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L192 της 31.7.2003, σ.54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα. 

(3)   απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

(4)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 

164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(5)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166), 

(6)   παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν: 

-      στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),  τους 

διαχειριστές. 

-       στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού Συμβούλιου. 

β.    Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων. 

γ.    Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

δ.     Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

-  τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 

(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

- δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

ε.  Ο οικονομικός φορέας τελεί  υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
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δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

στ     Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την   

παράγραφο 2 του  άρθρου 18 του Ν.4412/2016.  

ζ.   Ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

η.    Υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

Ν.4412/2016. 

θ.    Υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 48 του Ν.4412/2016 

ι.   Ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

ια.     Ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 

N.4412/2016.  

ιβ.   Ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν 

παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

ιγ.   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα του.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:  

α.    κύκλο εργασιών (συνολικό – γενικό), κατά μέσο όρο,  κατά την τελευταία τριετία (έτη 2014, 

2015 και 2016)  ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης. 

β.      πιστοληπτική ικανότητα.   

  



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που αναφέρεται στην επόμενη 

παράγραφο  της παρούσας Διακήρυξης. 

 

9.  Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

α.   Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το  

σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει 

σε  αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

Συστήματος. 

β.    Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους είτε 

συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT !dentification Number), 

ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα,  

είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secur eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 

ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και 

χρήσης του  Συστήματος. 

γ.   Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την  

εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 

Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας  - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική,  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

δ.    Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, 

η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα 

απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και 

ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

ε.    Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

10.   Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 

με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 

στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

11.   Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 

http://www.promitheus.gov.gr/
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στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

 

12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 

συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι 

και την 10-01-2018. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό 

τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο 

από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο 

των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.  

 

13. Ο προσφέρων προμηθευτής εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική προσφυγή κατά 

της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά 

του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

 

14. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 

(άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

15. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 

 

 
 

 

Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

Ζ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ 
Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/ 

Διεύθυνση Οικονομικών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι: 25-01-

2018 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ»  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (CPV) 

 

34144000-8 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Σύνολο 35 τεμάχια, τα οποία θα παραδίδονται τμηματικά κατά έτος ως ακολούθως: 

2018 -20 τεμ. 

2019-   5 τεμ. 

2020-   5 τεμ 

 2021-   5 τεμ. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ) 

 

#534.808,05#€ άνευ Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, ειδικού 

τέλους ταξινόμησης και δαπανών. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α., 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ  

 

#15.280,23#€ άνευ Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, ειδικού 
τέλους ταξινόμησης και δαπανών. 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 050/2 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

 
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με ποσοστό 75% Ευρωπαϊκή 

Συμμετοχή και 25% Εθνική Συμμετοχή. 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ/ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

2016ΣΕ05020022 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

0,14504% 

Ανάλυση: 

 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η 
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και 

Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι, οι κρατήσεις υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 

Συμβάσεων και Προμηθειών και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών θα τεθούν σε ισχύ όταν εκδοθούν οι Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις, με της οποίες θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η 

διαδικασία κρατήσεων.    

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του 

Ν.4172/13,  
της ισχύει, φόρος εισοδήματος. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Όπως προβλέπεται από το παράρτημα ΣΤ  ́της παρούσας Διακήρυξης,  με 

τίτλο ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ΄΄ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

Όπως προβλέπεται από το παράρτημα ΣΤ  ́της παρούσας Διακήρυξης,  με 

τίτλο ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ΄΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως προβλέπεται από το παράρτημα ΣΤ  ́της παρούσας Διακήρυξης,  με 
τίτλο ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως προβλέπεται από το παράρτημα ΣΤ  ́της παρούσας Διακήρυξης,  με 

τίτλο ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ΄΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

1.1. Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 92, 93 και 96 του Ν.4412/2016 και  στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β-

02.06.17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Οι προσφορές υποβάλλονται και  σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, εντός  τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό στο οποίο θα 

αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα,  κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που είναι 

αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ως 

εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον 

προσφέροντα.  

 

1.2. Περιεχόμενο προσφορών. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

α.   ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

β.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται 

τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

γ.   ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά και τα  κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά . 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β-02.06.17) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», οι ανωτέρω 1.2.α και 1.2.β υποφάκελοι, ηλεκτρονικά υποβάλλονται 

σ’ ένα (1) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».    

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

http://www.promitheus.gov.gr/
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επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως 

εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 
 [*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά της, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  

σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 

1924/Β-02.06.17)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», της αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

 

1.2.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo άρθρο 72 του Ν.4412/16 και την 

υπ’ αριθ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β-02.06.17). Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας) υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται 

από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Η εγγύηση συμμετοχής  θα ισχύει μέχρι και την 01-03-2019 και το 

αναλογούν ποσό της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος θα 

αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ως ορίστηκε στο παράρτημα Α΄ της παρούσας 

Διακήρυξης, ήτοι   #10.696,16# ευρώ.                

1.2.1.2  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του Ν. 1599/1986 (Α’75) και προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της 

παρούσας Διακήρυξης 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της 

Επιτροπής της 5 Ιανουαρίου 2016. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφεται  ψηφιακά από τον 

κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), ως ορίστηκε 

ανωτέρω,  υπογράφεται ψηφιακά από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα, παρέχοντας την προκαταρκτική απόδειξη (ότι δεν βρίσκεται 

σε μία από τις καταστάσεις) των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η ως άνω 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αφορά :    
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1.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), 

τους  διαχειριστές. 

2. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο  

και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου.  

Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:  

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

συμπληρώνεται και υποβάλλεται με την κάτωθι διαδικασία:  

α.   Από το Τμήμα Προμηθειών /Διεύθυνση Οικονομικών/ Αρχηγείο Ελληνικής 

Αστυνομίας, έχει εξαχθεί ένα (1) αρχείο  σε μορφή .xml  το οποίο δεν είναι 

αναγνώσιμο. Το εν λόγω αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο  στον διαγωνισμό με 

συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ  50728 με τίτλο «αρχείο xml ». 

β.    Ο οικονομικός φορέας  «κατεβάζει» το εν λόγω (αντίστοιχο) αρχείο .xml από το 

ΕΣΗΔΗΣ και το  αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

γ. Στη συνέχεια μεταβαίνει  στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el, επιλέγει Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και  τηλεφορτώνει 

(«ανεβάζει») το αρχείο σε μορφή .xml  του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού 

που προηγουμένως αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

δ.    Ακολούθως συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.  

ε.      Το παραγόμενο  Ε.Ε.Ε.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.2.1.2.  

στ.  Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή αρχείου .pdf, υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει  μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, συμπληρώνει ένα Ε.Ε.Ε.Σ. 

3. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και δεν πληροί  τα κριτήρια 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, μπορεί 

να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση τους προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 

διακήρυξης, Σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει να δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. (μέρος ΙΙ – 

παράγραφος Γ΄)  ότι θα λάβει στήριξη από άλλον/ους οικονομικο/ούς φορεα/ίς και να 

υποβάλλει χωριστό/ά Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο/α από τον/ους οικονομικό/ους 

φορέα-εις που θα του παράσχει-ουν στήριξη. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του 

οικονομικού φορέα που θα παράσχει στήριξη, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος  IV, που είναι σχετικές με την 

ειδική ικανότητα του ή τις ικανότητες του, στις οποίες στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικό φορέα που θα παράσχει 

στήριξη, υπογράφεται ψηφιακά,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Ως 

προς την υποχρέωση υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικού φορέα που θα παράσχει 

στήριξη, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.2.1.2.  της παρούσας Διακήρυξης 

4. Ένας  οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά και προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 

της σύμβασης,  υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, οφείλει να δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ 

(μέρος ΙΙ – παράγραφος Δ) ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό την μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους προτεινόμενους υπεργολάβους.   Σ’ αυτή 

την περίπτωση, ο  προσφέρων οικονομικός φορέας  οφείλει να υποβάλλει χωριστό έντυπο  

Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου υπογραφής. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, στις 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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ικανότητες του οποίου δεν στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας,  

συμπληρώνεται ως προς τα μέρη I, II, III. Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας 

στηρίζεται στις ικανότητες του/ων υπεργολάβου/ων θα πρέπει στο/α χωριστό/α Ε.Ε.Ε.Σ. 

του/ων υπεργολάβου/ων να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το μέρος  IV, που είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις 

οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .Ως 

προς την υποχρέωση υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, ισχύουν τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 1.2.1.2.  της παρούσας Διακήρυξης.  

5. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 

που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης απαιτείται να προσκομιστούν σε 

έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, 

αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες 

(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 

εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του 

οικονομικού φορέα και η αναθέτουσα αρχή, ο αριθμός της Διακήρυξης και η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη 

δικαιολογητικά θα περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε τρεις (3) 

σφραγισμένους υπόφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 

«Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα, εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας. 

6.  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας σε έντυπη μορφή, είναι η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

8. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν 

πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 

την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

 

1.2.2 Τεχνική προσφορά. 

           Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

1.2.2.1 Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016) και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 

έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

1.2.2.2Τα δικαιολογητικά ή/και οι σχετικές δηλώσεις που απαιτούνται από το 

Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα 

τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) εφόσον απαιτούνται από το παράρτημα ΣΤ΄ 

της παρούσας διακήρυξης,  θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 
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από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 

στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) 

του κατασκευαστικού οίκου. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά 

έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 

φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί 

αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση 

Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την 

κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

(5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). Εφόσον 

απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από τα τεύχη τεχνικών 

προδιαγραφών, του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 

του άρθρου 96 του Ν.4412/2016) από τον οικονομικό φορέα. 

1.2.2.3 Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  

τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να 

δηλώσει το ακριβές τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που 

προτείνει.  Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των προτεινόμενων υπεργολάβων θα 

πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

1.2.2.4 Ο οικονομικός φορέας εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

της παρούσας διακήρυξης, θα δηλώσει τους οικονομικούς φορείς στους οποίους 

θα στηριχτεί  και την στήριξη που θα λάβει από αυτούς.  Επισημαίνεται ότι, τα 

στοιχεία των τρίτων, που θα παράσχουν την στήριξή τους στον προσφέροντα, θα 

πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που περιέχονται στα υποβληθέντα, ως 

δικαιολογητικά συμμετοχής, ΕΕΕΣ. 

1.2.2.5 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά, η οποία ορίζει ως χρόνο 

παράδοσης διαφορετικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εκείνον που ορίζεται με την 

παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

1.2.2.6 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 

Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  

1.  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία των 

υποφακέλου με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα 

αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι  αυτά που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά είναι τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 

από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα 

ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία  και δικαιολογητικά προβλέπεται από 

το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των 

πρωτότυπων.  

2. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
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αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως 

εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό.  Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής.  

3. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 

δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 

αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 

το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

οικονομικός φορέας υποβάλει σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σημειώνεται ότι δεν 

επιτρέπεται η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος 

«Τεχνική Προσφορά») ως εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

1.2.3  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας (στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος)  την τιμή προσφοράς ανά τεμάχιο, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., χωρίς 

ειδικό τέλος ταξινόμησης οχήματος περιλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

κάθε είδους δαπανών για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, ελεύθερων στον τόπο 

και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην συνέχεια, το σύστημα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016) και 

υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ο οικονομικός φορέας, θα επισυνάψει στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος 

για την οικονομική προσφορά,  το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ζ΄ 

της παρούσας Διακήρυξης, συμπληρωμένο εξ’ ολοκλήρου, σε μορφή αρχείου.pdf, 

ψηφιακά υπογεγραμμένο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 

του Ν.4412/2016), στο οποίο θα δηλώνονται, μεταξύ των άλλων, το σε ευρώ αναλογούν για 

κάθε όχημα ποσό τέλους ταξινόμησης, (Ν.2682/99, ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999, «Διαρρυθμίσεις 

της φορολογίας των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις»), ή τυχόν άλλου 

τέλους. 

Για την Οικονομική Προσφορά ισχύουν τα κατωτέρω. 

α.   Η Τιμή προσφοράς δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο, χωρίς Φ.Π.Α., χωρίς  ειδικό τέλος 

ταξινόμησης οχήματος, περιλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, ελεύθερων στον τόπο 
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και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  Εφόσον από την προσφορά 

δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή προσφοράς ή δεν δίδεται ενιαία τιμή προσφοράς, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές, που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

β.    Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις  

1.   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 

πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής 

απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο 

προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

2.    Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που 

δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 

Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ οφείλουν να δηλώσουν με την οικονομική τους 

προσφορά ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 

εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Η εν λόγω δήλωση 

πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση, 

και δεν απαιτείται θεώρηση. 

3.  Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 

προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, 

την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη 

Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον 

χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την 

Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

γ. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :  

1.   Η τιμή προσφοράς δίνεται σε ευρώ, ανά τεμάχιο,  χωρίς Φ.Π.Α., χωρίς ειδικό 

τέλος ταξινόμησης οχήματος συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 

κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για την παράδοση των ειδών, ελεύθερων 

στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ 

και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης.  

2.    Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

3.    Για την σύγκρισή των οικονομικών προσφορών, θα ληφθεί υπόψη η τιμή 

προσφοράς, ως ορίστηκε ανωτέρω, ήτοι η τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά τεμάχιο, 

χωρίς Φ.Π.Α., χωρίς ειδικό τέλος ταξινόμησης οχήματος,  περιλαμβανομένων 

των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την παράδοση τους, 

ελεύθερων στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και 

πλέον συμφέρουσα θα αναδειχθεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

4.    Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ανά τεμάχιο, 

περιλαμβανομένων κάθε είδους δαπανών, κρατήσεων και ειδικού τέλους 

ταξινόμησης οχήματος  δεν θα πρέπει να ξεπερνά, επί ποινή απαράδεκτου,  

την προϋπολογισθείσα αξία, ανά τεμάχιο, άνευ  Φ.ΠΑ., συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων, ειδικού τέλους ταξινόμησης οχήματος και δαπανών της παρούσας 

Διακήρυξης.  

δ.    Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

ε.  Η τιμή προσφοράς υπόκειται στις ισχύουσες κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά 

αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας καθώς και σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος, όπως αναλυτικά αναγράφεται σ’ αυτό. 
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στ.  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 

χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 

δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο 

του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

ζ.    Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 

αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

η.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

θ.   Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης οχημάτων, αυτό θα 

καταβληθεί έναντι των σχετικών παραστατικών – αποδεικτικών πληρωμής και μέχρι 

ποσού που θα έχει δηλωθεί στην κατατεθείσα οικονομική προσφορά. 

ι.    Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, της 

παρούσας διακήρυξης,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι : 

– Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το 

σκοπό αυτό. 

–  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα  (360) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
– Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της  

Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

– Ο χρόνος παράδοσης, που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ και ΣΤ΄ της 

παρούσας αποτελεί  απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς.  

– Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

– Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

– Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο. 

– Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

– Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν 

πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 

αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

– Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά 

λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
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– Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 

2 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

I. Αποσφράγιση προσφορών. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των 

(ηλεκτρονικών και έντυπων) (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 

προσφορά» από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.  

II.                  Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. Η Μόνιμη Επιτροπή     

                  Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής  

                  Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.) του διαγωνισμού ελέγχει, ως  προς  την   πληρότητα  

                 και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής,  που   αναφέρονται  

                 αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.1 του παρόντος παραρτήματος και γνωμοδοτεί  για την  

                 πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής  και  για την αποδοχή ή  

                 απόρριψη των προσφορών προς το Αποφαινόμενο Όργανο, συντάσσοντας  σχετικό  

                 πρακτικό. Παράλληλα, πραγματοποιείται από την  αρμόδια  Επιτροπή  Αξιολόγησης  

                 Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος και αξιολόγηση των  υποβληθέντων  φακέλων τεχνικών  

                 προσφορών που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.2 του   παρόντος  

                 παραρτήματος. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών γνωμοδοτεί περί της  

                 αποδοχής ή απόρριψης των τεχνικών προσφορών, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.  

III. Αποσφράγιση/Έλεγχος οικονομικών προσφορών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων  των προσφορών, αποσφραγίζονται  από τη Μόνιμη Επιτροπή 

Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 

(Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. Η ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ορίζεται με ειδική πρόκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα 

στάδια, δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 

οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν κατά την ως άνω διαδικασία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο -7- του παρόντος παραρτήματος.  Η Μόνιμη 

Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των  οικονομικών 

προσφορών για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών, την κατάταξη τους με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης  και  την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου. 

IV. Απόφαση για την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου. Τα αποτελέσματα των 

ανωτέρω σταδίων, κατόπιν των προαναφερόμενων  γνωμοδοτήσεων, επικυρώνονται με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο  αποφαίνεται για την 

αποδοχή/απόρριψη προσφορών, την κατάταξη των προσφορών, την ανάδειξη του 

προσωρινού ανάδοχου και την έγκριση αποστολής πρόσκλησης σ’ αυτόν για την 

υποβολή του φακέλου με τα αποδεικτικά μέσα – δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 

αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην 

παρούσα (Κεφ. 5 Παραρτήματος Β΄).   

V.      Κατακύρωση.  Με έγγραφη πρόσκληση ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο 
        πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»)  να υποβάλει,  σύμφωνα με 
       το άρθρο 103 του Ν.4412/2016,  εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την 
        κοινοποίηση αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, όπωςαυτά 
       ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην 
       Παρούσα (Κεφ. 5 Παραρτήματος Β΄). Η Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 

       Προσφορών   αποσφραγίζει  τον  ηλεκτρονικό  και  τον  αντίστοιχο  έντυπο φάκελο που 

       τυχον   θα   υποβληθεί   από  τον   προσωρινό   ανάδοχο   με   τα   δικαιολογητικά 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 

 
 
 

 

 

 

22 

                          κατακύρωσης.  Στη  συνέχεια  η  Μόνιμη Επιτροπή  Προμηθειών  και Σύναψης Δημοσίων  

                          Συμβάσεων  Υπηρεσιών  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας  (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.)    

                          γνωμοδοτεί  επί της πληρότητας και της νομιμότητας  των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

                          προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί εντέλει, με  

                          σχετική απόφασή  του,  για την κρίση  των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού.  Όσοι    

                          υπέβαλαν παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Κατά των ανωτέρω Αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο -7- του παρόντος παραρτήματος.   

2. Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, 

ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους 

συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή 

συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, της  

τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, όταν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102 του Ν.412/16. Για την 

αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.412/16. 

3. Κατ’ άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 86, 90, 100, 102, 103, 104 και 105 

του Ν.4412/2016.   

 

3 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν ως αποδεκτές από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ακολούθως, η αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους 

με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν 

κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η 

επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη 

«δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

αυτή (επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι (υπο)φάκελοι, που τυχόν 

προσκομιστούν, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» δεν αποσφραγίζονται, μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή. 

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του 

διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φάκελων 

«Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο 

στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση για 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια η 

επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Οικονομική 

προσφορά» (για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα 

αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται  από την επιτροπή ανά φύλλο. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016. 

 

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

– Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

– Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

– Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

– Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

– Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - 

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 

τους ορίζονται. 

 

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός 

φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάση της χαμηλότερης τιμής προσφοράς, εντός προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Προσωρινού Ανάδοχου», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 

αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στους λόγους 

αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και ότι τηρεί 

τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 .  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (από τον προσφέροντα) στην αρμόδια Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.   

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016  είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που  υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει του  κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υποβάλει  αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού ανάδοχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα 

Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
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κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν 

οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και με την παρούσα Διακήρυξη, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να  

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής όπως έχουν οριστεί με την παρούσα 

Διακήρυξη,   η διαδικασία ματαιώνεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

 

5.1 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Αποδεικτικά μέσα - δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του 

προσωρινού ανάδοχου και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 

5.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας,  με 

ημερομηνία έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της, κατά την παράγραφο 5, έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος προσώπου που είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του  οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, σε αυτό τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α.    συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β.        δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ.        απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ.   τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

ε.    νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ.      παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου, στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  αφορά τους διαχειριστές,   

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις 

συνεταιρισμών, αφορά όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβούλιου. 

5.1.2 Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, με ημερομηνία έκδοσης 

μετά από την κοινοποίηση της, κατά την παράγραφο 5, έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο προκύπτει  ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική εκκαθάριση, δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5.1.3 Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως 

περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν.4412/2016), από το 

οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο είναι 

συναφή – εν σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας.  

5.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα). Μαζί με το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ο οικονομικός 

φορέας θα συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, στην οποία θα δηλώνει ρητά τους οργανισμούς 

κοινωνικούς ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Εφόσον ο 

οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της  κύριας όσο και της επικουρικής 

ασφάλισης.   

5.1.5 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα). 

5.1.6 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 

λόγος αποκλεισμού   της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 

(αναφερόμενος λόγος αποκλεισμού στο εδάφιο δ της παραγράφου 5 της παρούσας 

Διακήρυξης),  

5.1.7 Ένορκη Βεβαίωση με ημερομηνία σύνταξης μετά από την κοινοποίηση της, κατά την 

παράγραφο 5, έγγραφης ειδοποίησης, του  προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
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συντρέχουν εις βάρος του, οι λόγοι αποκλεισμού των λοιπών περιπτώσεων των εδαφίων      

-στ-  έως  -ιγ- της παραγράφου 5 του διατακτικού της παρούσας Διακήρυξης.  Στις χώρες 

που δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

5.1.8 Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής – εκπροσώπησης  του διαγωνιζόμενου, ήτοι: 

α.    Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή 

το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 

κωδικοποιημένου καταστατικού (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των τροποποιήσεών του ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 

κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει (για Ο.Ε., Ε.Ε. και 

Ι.Κ.Ε.). Ισχύοντα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν 

το-α μέλος-η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σ’ αυτό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου.  
β.   Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη 

Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του.  

γ.   Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση 

αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ.       Εάν ο προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων,  τότε: 

-   Υποβάλλονται για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, ήτοι των παραγράφων 5.1.8.α, 

5.1.8.β και 5.1.8.γ, κατά περίπτωση. 

-       Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της ένωσης οικονομικών φορέων, με 

το οποίο συστήνεται η ένωση και προσδιορίζεται με σαφήνεια η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) της. 

Στο σχετικό συμφωνητικό δηλώνεται και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής.  Επίσης τα Μέλη δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 

ολόκληρον και αλληλλέγγυα την ευθύνη για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης 

 

Επισημαίνεται ότι : 

– Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

– Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ένωση οικονομικών φορέων, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, προσκομίζονται για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων  

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8  και για τον οικονομικό φορέα από τον 

οποίο θα λάβει στήριξη.  
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– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την 

προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

– Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  

τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να προσκομίσει 

τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 

5.1.6, 5.1.7, 5.1.8 και για τον κάθε υπεργολάβο.  

– Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,  5.1.4,  5.1.5, 5.1.6 και 

5.1.8, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Η ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 

έχει γίνει και να φέρει ημερομηνία, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 

για την έκδοση του πιστοποιητικού , το οποίο αντικαθιστά. 
 

5.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω 

(παράγραφο 5) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 

5.2.1.Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα,  με 

ημερομηνία έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της, κατά την παράγραφο 5, έγγραφης 

ειδοποίησης. 

5.2.2.Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας, έτη 2014, 2015 και 2016 (σε περίπτωση μη 

τήρησης ισολογισμών,  φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από 

τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 

κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας,  της σύμβασης, κατά το άρθρο 6 του Ν.4412/2016, 

που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές 

δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά τα κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 

5.2.1 και 5.2.2 δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει 

στη διάθεση του υποψήφιου οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. 

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

– Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά στις παραγράφους 5.2.1 και 5.2.2, προσκομίζονται για 

κάθε μέλος της ένωσης, ελέγχονται όμως αθροιστικά για τους συμμετέχοντες σε 

ένωση. Σε περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης λειτουργεί για χρόνο μικρότερο 
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της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο 

λειτουργεί. 

 

 

 

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Ανάδοχου» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά 

και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

που αποσφραγίσθηκε. 
 

7 ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας 

αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση 

την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η  

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
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και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του                 

Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν.4412/2016 και στο π.δ. 

39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 

8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 

8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

-     Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 

για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι  #10.696,16# ευρώ.. 

-     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα 

και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει μέχρι και την 01-03-2019. 

-     Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

73, 74, 75, 76 και 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.   

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

- Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

προσφυγή ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή έχει λάβει χώρα 

παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτή ή  αυτή έχει απορριφθεί αμετακλήτως.  

8.2   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

- Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης, 

χωρίς Φ.Π.Α.  

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρις της 

επιστροφής της στην Τράπεζα και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της 

σύμβασης.  

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 

αξία του μέρους του τμήματος των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
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υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή 

αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

 

8.3.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

-      Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 5% 

της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, εκάστης τμηματικής παράδοσης, για την εγγύηση καλής 

λειτουργίας των ειδών. 

-   Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους του διαγωνισμού, ισχύει ο αναγραφόμενος 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ του αντίστοιχου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 

-    Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 

πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την 

εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει τρείς (3) μήνες επιπλέον από το συμβατικό χρόνο 

εγγύησης καλής λειτουργίας και θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 

-    Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε 

βλάβη των υπό προμήθεια ειδών προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 

επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 

αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλωσίμων υλικών.  

-    Ο προμηθευτής ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει 

ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε 

κακή χρήση ή συντήρησή του .  

-    Μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του  ανάδοχου στις 

απαιτήσεις της σύμβασης  και μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής λειτουργίας.  

 

8.4.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

–      Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί να του χορηγηθεί προκαταβολή, υποχρεούται να 

καταθέσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής. Προκαταβολή μπορεί να ζητηθεί μέχρι 

ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και αυτή 

(προκαταβολή) είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

–      Αν η αιτούμενη προκαταβολή δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας, 

χωρίς ΦΠΑ, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, επειδή για τον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό προβλέπεται κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής. Αν όμως ζητηθεί από 

τον ανάδοχο προκαταβολή μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας, χωρίς 

Φ.Π.Α.  και μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, θα λαμβάνεται μόνο με την κατάθεση από 

τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής.  

–       Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρις της επιστροφής της στον εκδότη της. 

–       Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την οριστική παραλαβή 

της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα και καταπίπτει υπέρ 

Δημοσίου στις περιπτώσεις που ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.  

–       Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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– Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα 

Κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

– Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

συνημμένα υποδείγματα. 

– Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να είναι είτε 

στο όνομα όλων των μελών της ένωσης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα 

περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης, 

τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 

– Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και στο  άρθρο 15 της 

ΥΑ 56902/215. 

 

9.  ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 

υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.  

Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ιδίως ως προς το προσφερόμενο μοντέλο 

οχήματος στην περίπτωση που τροποποιηθεί ή διακοπή οριστικά η παραγωγή του από τον 

κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει με στοιχεία το ως άνω 

γεγονός, καθώς και ότι το τροποποιημένο ή το νέο μοντέλο του οχήματος που θα παράγεται πλέον, 

καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η 

τροποποίηση της σύμβασης γίνεται κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου προς το 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής. Εάν υφίσταται διαφοροποίηση στην τιμή, το νέο 

συμβατικό αντίτιμο δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το συμφωνηθέν με την αρχική σύμβαση.  

 

10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4412/2016.  

Η υπεργολαβία μπορεί να δηλώνεται είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς (από τον 

προσφέροντα),  είτε μετά την ανάθεση της σύμβασης και μέχρι την έναρξη εκτέλεσης της. Στην 

τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή οι υπεργολάβοι δηλώνονται - παρουσιάζονται μετά την ανάθεση 

της σύμβασης, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων  73 

και 74 του Ν.4412/2016, προσκομίζονται (από τον ανάδοχο) τα πιστοποιητικά των παραγράφων  

5.1.1,  5.1.2, 5.1.3,   5.1.4,   5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 και 5.1.8, για κάθε υπεργολάβο.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν.4412/2016. 

 

11. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
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Ο οικονομικός φορέας  που υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  τα κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως 

αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων 

φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016, προς τους οποίους 

συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου να 

αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχονται οι φορείς (που 

παράσχουν στήριξη) ως προς τα σχετικά κριτήρια επιλογής που δανείζουν, καθώς επίσης και 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 5 του διατακτικού της παρούσας 

Διακήρυξης.    

 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υποείδη μέσα στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του 

παραρτήματος ΣΤ΄  και στην  συναφθείσα σύμβαση.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις   της παραγράφου 1 του 

άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, μπορεί σε αντικειμενικά σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να 

παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, με επιφύλαξη 

των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή 

εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα υπό προμήθεια υποείδη 

του διαγωνισμού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του 

Ν. 4412/2016.   

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας 

ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Αν το είδος προμήθειας παραδοθεί 

μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι την λήξη του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  Το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.  Κατά τον υπολογισμό του 

χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. Εφόσον ο 

προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/2016. 

 

13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση υπό μορφή αρχείου 

.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να γίνει  η πληρωμή 

τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Για τον διαγωνισμό της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες δύναται να επιλέξουν έναν από 

τους κάτωθι δύο τρόπους πληρωμής, ήτοι:  

α. Εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης, 

μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της. 
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β.  Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της 

συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης και την 

εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας της κάθε τμηματικής παράδοσης με τον συνολικό 

Φ.Π.Α., μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της (προμήθειας). 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

– Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον επιθυμητό 

τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση θα πληρωθεί με τον ανωτέρω (α) τρόπο, 

ήτοι με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας της εκάστοτε 

τμηματικής παράδοσης, μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της. 

– Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής ο ανάδοχος με την 

οικονομική του προσφορά δεσμεύεται ως προς το μέγιστο ποσοστό προκαταβολής που δύναται 

να ζητήσει, από την αναθέτουσα αρχή. 

-      Η πληρωμή στον προμηθευτή του είδους θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής για κάθε τμηματική παράδοση, από τον υπεύθυνο λογαριασμού του 

σχετικού έργου της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Εσωτερικών  (πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), 

με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού 

καταθέσεων του προμηθευτή, στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 

αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 

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

άρθρο 200  του Ν.4412/2016. 

-     Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του 

σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της τμηματικής 

προμήθειας, τα σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά 

πληρωμής, που τον αφορούν στην Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.  

-  Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των 

δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4125/2013 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 

-      Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών δεν μπορεί να γίνει προ 

της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. 
-    Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

-   Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και της Συλλογικής Απόφασης 

Έργου (ΣΑΕ)-050/2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.  

 

14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, 

είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή 

αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων ή στην περίπτωση που κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
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αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

– Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 

– Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

– Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 

– Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

– Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

– Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας  υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 
Η παρούσα διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ  

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

 
 

1. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, θα αξιολογηθεί 

αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής και εφόσον έχει κριθεί αποδεκτή και σύμφωνα με τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης. 

2. Η τιμή που θα αξιολογηθεί είναι αυτή που προσφέρεται  ανά τεμάχιο, σε ευρώ, άνευ 

Φ.Π.Α., άνευ ειδικού τέλους ταξινόμησης περιλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 

δαπανών για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, ελεύθερων στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

3 .  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 του Ν.4412/2016. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ΄  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ. 

 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο 

Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 

αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω 

σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και 

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

3. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιαδήποτε 

μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά 

μήνα αμοιβής του ανάδοχου. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα 

αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

6. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) εφόσον απαιτούνται από το 

παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

7. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 

φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών 

δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων 

του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των 

αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-

188). 

8. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων 

(πλην ΦΠΑ), τελών κλπ.  

9. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 

ξενόγλωσσου. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης................... 

Προς:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. Κανελλοπούλου 4 

101 77  Α Θ Η Ν Α       

Α.Φ.Μ. 090169846 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ  #10.696,16#. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την επωνυμία …..……….. οδός …………. 

αριθμός … ΤΚ ………..,Α.Φ.Μ………….. } {ή σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών α)…….….... 

οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, 
Α.Φ.Μ…………………………………………………………….. 

β)……….…………οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………,Α.Φ.Μ……………., 

γ)…………………οδός........................., αριθμός...............,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………., μελών της 
Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,} και μέχρι του ποσού των 10.696,16 ευρώ, για τη συμμετοχή στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό της 25-01-2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό) 
με αντικείμενο την προμήθεια με αγορά  αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης, της υπ’ αριθ.  35/2017 

Διακήρυξής Α.Ε.Α.  με εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης  #534.808,05# ευρώ, άνευ Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων, δαπανών και ειδικού τέλους ταξινόμησης οχημάτων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπ’ αριθ. 
35/2017 Διακήρυξή Α.Ε.Α.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 01-03-2019 
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον έως και 

την 01-03-2019). 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.   

    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. Κανελλοπούλου 4 

101 77  Α Θ Η Ν Α  

Α.Φ.Μ. 090169846 

     

 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 

…………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε περίπτωση Ένωσης των 

Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………- με 

αντικείμενο (συμπληρώνετε το υποείδος του διαγωνισμού) …….………..…… συνολικής 

αξίας………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό 35/2017 Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. Κανελλοπούλου 4 

101 77  Α Θ Η Ν Α  

Α.Φ.Μ. 090169846 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ #..................#  

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 

…………. αριθμός … ΤΚ ………..,Α.Φ.Μ…………….}  {ή σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των ευρώ #............#, για 

την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της υπ’ αρίθ. …………… από ………….. 

σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 

…………………………………………………(αρ.Διακ/ξης ………….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………………….………………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης 

προ Φ.Π.Α.. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι ……………….. 

Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................    Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. Κανελλοπούλου 4 

101 77  Α Θ Η Ν Α 

Α.Φ.Μ. 090169846 

       

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {σημ: Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 

…………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ……………………….. ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών:  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………,  

β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………, 

γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………… κοκ, 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη λήψη από αυτής ποσού προκαταβολής 

ευρώ........................., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………… από ………….. σύμβαση, που υπέγραψε μαζί 

σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια ………………………………………………… {σημ: 

συμπληρώνεται το αντικείμενο του διαγωνισμού βλ. αρχική σελίδα διακήρυξης} (αρ. Διακήρυξης … /…… 

{σημ: συμπληρώνεται ο αριθμός διακήρυξης βλ. αρχική σελίδα διακήρυξης}) προς κάλυψη αναγκών της 

Ελληνικής Αστυνομίας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%  
Εθνική συμμετοχή: 25% 
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(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΣΤ΄ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο, στην παρούσα διακήρυξη, ηλεκτρονικό 

αρχείο με τίτλο ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ΄΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 1.1 Σκοπός 
  Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας, για την προμήθεια από το εμπόριο αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών 
σκύλων.   

 
  1.2 Σχετικά βοηθήματα 
      1.2.1 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
     1.2.2 Πληροφορίες από το εμπόριο. 
     1.2.3 Η ισχύουσα νομοθεσία. 

    Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
2. Γενική περιγραφή 

Το όχημα πρέπει να είναι κλειστό φορτηγό ενιαίου 
εργοστασιακού αμαξώματος  τύπου (van), καινούργιο, 
πετρελαιοκίνητο,  (ημερομηνία κατασκευής 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης τεχνικής 
προσφοράς ή μεταγενέστερη από την ημερομηνία 
παραγγελίας του κάθε οχήματος), σύγχρονης 
κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο 
Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους. 
Να έχει καμπίνα επιβατών με δυο πλευρικές πόρτες για 
την άνετη μεταφορά (2) ή (3) ατόμων 
(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και πίσω από την 
καμπίνα να έχει χώρο φόρτωσης. 
Ο χώρος φόρτωσης να έχει δύο πόρτες, εκ των οποίων 
μία ανοιγόμενη δίφυλλη ή μονόφυλλη στο πίσω μέρος 
και μία δεξιά πλευρική συρόμενη 

 

2.1 Τεχνικά - Λειτουργικά - Φυσικά χαρακτηριστικά  

   2.1.1 Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:   
   2.1.2 Εργοστάσιο κατασκευής.  
   2.1.3 Τύπος-μοντέλο οχήματος.  
   2.1.4 Έκδοση τύπου - έκδοση εξοπλισμού, (από τα στοιχεία 

του τεχνικού φυλλαδίου κατάθεσης).  

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

   2.2.1 Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος, άμεσου 
ψεκασμού (common rail), κυβισμού 1400 κ.ε. και άνω. 
Γίνεται αποδεκτή, η ύπαρξη υπερσυμπιεστή (TURBO) 
και συστήματος που συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία. 

 

   2.2.2 Απαιτούμενη ισχύς τουλάχιστον 65 KW.  
   2.2.3 Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την 

ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία την 
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
   2.3.1 Συμπλέκτης 

Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί 
υδραυλικά ή μηχανικά. 
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   2.3.2 Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε 
(5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και 
μία (1) όπισθεν. 
Γίνεται αποδεκτό και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο 
συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης. (αυτόματο ή 
ημιαυτόματο κιβώτιο με σειριακό επιλογέα). 

 

   2.3.3 Να περιγραφεί το προσφερόμενο σύστημα μετάδοσης 
και να δοθούν οι σχέσεις ταχυτήτων του κιβωτίου. 

 

2.4 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  

   2.4.1 Η τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 
130 Km/h. 

 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

   2.5.1 Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, με σύστημα 
αυτόματης επαναφοράς, να μπορεί να κλειδώνει και να 
διαθέτει σύστημα υποβοήθησης. 

 

2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
   2.6.1 Να φέρει εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, με 

αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό, το οποίο 
να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή, ευσταθή και ασφαλή 
κίνησή του. 

 

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  
  2.7.1 Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος 

με υποβοήθηση τύπου SERVO. 
Να υπάρχει χειροπέδη που να εξασφαλίζει την ασφαλή 
στάθμευση. 
Η πέδηση να γίνεται εμπρός με δίσκους και πίσω κατά 
προτίμηση με δίσκους. 
Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών 
τελευταίας γενιάς  (Α.Β.S.), και ηλεκτρονικός 
κατανεμητής πέδησης.  

 

2.8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ  
  2.8.1 Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από 

χάλυβα με τάσι ή ελαφρύ κράμα αλουμινίου μεγάλης 
αντοχής. 
Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) και-
νούργια, όχι από αναγόμωση, χωρίς αεροθαλάμους 
(TUBELESS), κατάλληλα για εντός και εκτός δρόμου 
χρήση, να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται 
στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. 
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην 
υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραλαβής των οχημάτων. 
Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι 
σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή 
για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος, να παρέχουν την 
καλύτερη δυνατή πρόσφυση, ο δε κωδικός ταχύτητας 
των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την ανώτατη 
ταχύτητα του οχήματος.  
Οι διαστάσεις των ελαστικών και η έκδοση των ζαντών να 
είναι αυτές που προβλέπει το εργοστάσιο παραγωγής 
του οχήματος ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού που 
προσφέρεται.    
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Να υπάρχει εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από τα 
απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάσταση τροχού. 

  2.8.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  
  2.8.3 Ο τύπος, οι διαστάσεις των προσφερόμενων ελαστικών, 

ζαντών και του εφεδρικού τροχού και κατά προτίμηση 
το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης 
αυτών. 

 

2.9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ  

   2.9.1 Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 
2,65 μέτρα. 

 

   2.9.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  
   2.9.2.1 Εξωτερικό μήκος.  
   2.9.2.2 Εξωτερικό πλάτος - χωρίς τους καθρέπτες.  
   2.9.2.3 Εξωτερικό ύψος - χωρίς την κεραία.  
   2.9.2.4 Μεταξόνιο.  
   2.9.2.5 Εμπρόσθιο μετατρόχιο.   
   2.9.2.6 Οπίσθιο μετατρόχιο.  
   2.9.2.7 Εσωτερικό ωφέλιμο ύψος χώρου  φόρτωσης προ 

διασκευών. 
 

   2.9.2.8 Απόβαρο.  
   2.9.2.9 Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς οδηγό).  
   2.9.2.10 Μέγιστο μεικτό βάρος.  
   2.9.2.11 Ικανότητα έλξης με φρένα (Kg) / χωρίς φρένα (Kg).  
   2.9.2.12 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα).  
   2.9.2.13 Εδαφική ανοχή.  
2.10 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ  

    2.10.1 Να υπάρχει κατά προτίμηση σύστημα ανάκτησης 
ενέργειας κατά την πέδηση και κατά προτίμηση 
σύστημα «Start & Stop» ή «ισοδύναμο». 

 

2.11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

    2.11.1 Ενεργητική ασφάλεια  
    2.11.1.1 Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών 

(Α.Β.S.), ηλεκτρονικός κατανεμητής πέδησης και κατά 
προτίμηση ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.  

 

    2.11.2 Παθητική ασφάλεια  
    2.11.2.1 Το όχημα να φέρει προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα 

υποστηρίγματα κεφαλής για όλους τους επιβαίνοντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας.  

 

    2.11.2.2 Το όχημα να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους 
επιβαίνοντες και να είναι τριών σημείων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. 

 

    2.11.2.3 Να φέρει τουλάχιστον δύο (2) μετωπικούς  αερόσακους 
οδηγού-συνοδηγού. 

 

    2.11.2.4 Να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας σε όλες τις θύρες 
και κατά προτίμηση πτυσσόμενη κολώνα τιμονιού.  

 

    2.11.2.5 Να περιγραφούν όλα τα προσφερόμενα συστήματα 
παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας (κλωβοί 
ασφαλείας, δοκοί πλευρικής πρόσκρουσης κ.λπ). 

 

2.12 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  2.12.1 Το αμάξωμα να είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, 
να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της 
θερμότητας και να έχει ανθεκτική επένδυση που να 
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επιδέχεται καθαρισμού. 
Να έχει καμπίνα επιβατών με δυο πλευρικές πόρτες για 
την άνετη μεταφορά (2) ή (3) ατόμων, 
(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και πίσω από την 
καμπίνα να έχει χώρο φόρτωσης. 
Ο χώρος φόρτωσης να έχει δύο πόρτες, εκ των οποίων 
μία ανοιγόμενη δίφυλλη ή μονόφυλλη στο πίσω μέρος 
και μία δεξιά πλευρική συρόμενη. 
Όλες οι πόρτες να είναι μεταλλικές και να ασφαλίζουν. 

  2.12.2 Τα κρύσταλλα των παραθύρων στο χώρο του οδηγού και 
συνοδηγού να ανοιγοκλείνουν ηλεκτρικά. 
Όλες οι πόρτες να φέρουν κρύσταλλα ασφαλείας. 
Όλα τα κρύσταλλα (πλην του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) 
να φέρουν αντιβανδαλιστικές μεμβράνες πάχους 
τουλάχιστον 100μ (μικρά), καθώς και αντηλιακές 
μεμβράνες σε σκούρα απόχρωση αν κριθεί απαραίτητο 
για τη προστασία των Αστυνομικών Σκύλων, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
Γίνονται αποδεκτά και εργοστασιακά αντιβανδαλιστικά 
κρύσταλλα, σκούρας απόχρωσης σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

  2.12.3 Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετημένα 
ένα ή δύο φωτιστικά που θα ανάβουν και σε περίπτωση 
που δεν έχει ασφαλίσει μια από τις πόρτες του οχήμα-
τος. 

 

  2.12.4 Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει ρευματοδότης για 
τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα). 
Επιπλέον στην κεντρική κονσόλα να τοποθετηθεί στο 
αριστερό μέρος του τιμονιού ρευματοδότης (12V) για τη 
σύνδεση του μαγνητικού φάρου.. 

 

  2.12.5 Το δάπεδο της καμπίνας να έχει προστατευτικό τάπητα 
και επιπλέον του εν λόγω τάπητα να υπάρχουν και 
προστατευτικά πατάκια τα οποία να είναι κινητά για να 
πλένονται. 

 

  2.12.6 Ανάμεσα στην καμπίνα του οχήματος και στο χώρο 
φόρτωσης να μην τοποθετηθεί κρύσταλλο ασφαλείας ή 
μεταλλικό πλέγμα-χώρισμα, έτσι ώστε να υφίσταται 
ελεύθερη πρόσβαση των επιβαινόντων με το χώρο του 
Αστυνομικού Σκύλου.  

 

  2.12.7 Τα καθίσματα να είναι εργοστασιακά, άνετα, με επένδυ-
ση αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης. 

 

  2.12.8 Η πρόσβαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει.   
  2.12.9 Να φέρει στο μπροστινό τμήμα άγκιστρο ή άλλη 

κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή και χωρίς φθορά 
ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του. 

 

  2.12.10 Να φέρει υποχρεωτικά σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) 
και εργοστασιακή συσκευή ψύξης  (Air Condition ή 
Clima) με ανάλογη θερμαντική και ψυκτική ικανότητα 
και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. Να υπάρχει σύστημα 
διοχέτευσης του αέρα από το σύστημα θέρμανσης και 
ψύξης προς το αλεξήνεμο και προς το χώρο φόρτωσης, 
με στόχο την άνετη μεταφορά του Αστυνομικού Σκύλου, 
με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 

  2.12.11 Να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον 
Κ.Ο.Κ. 
Επιπλέον, να φέρει φώτα ομίχλης εμπρός-πίσω, φώτα 
οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα μόλις 
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τεθεί η όπισθεν και τρίτο φως πέδησης. 

2.12.12 Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα 
όργανα και τους δείκτες παρακολούθησης της 
λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του 
οχήματος. 
Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 

   2.12.12.1 Ταχύμετρο και στροφόμετρο.  
   2.12.12.2 Δείκτη ποσότητας καυσίμου και όργανο θερμο-κρασιών.  
   2.12.12.3 Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή 

και χαμηλής πίεσης λαδιού. 
 

   2.12.12.4 Ηχητικό όργανο.  
   2.12.12.5 Δύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού.  
   2.12.12.6 Δυο (2) εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες 

ρυθμιζόμενους και έναν (1) εσωτερικό.  
 

   2.12.12.7 Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον (3) 
ταχυτήτων και σύστημα πλύσεως αλεξήνεμου με νερό.  

 

   2.12.12.8 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος Α.Β.S. και 
λειτουργίας αερόσακων. 

 

   2.12.12.9 Χειριστήρια συστήματος θέρμανσης – ψύξης - αερισμού.  
   2.12.12.10 Ρολόι.  
   2.12.12.12 Εργοστασιακό ράδιο και CD ή σύστημα πολυμέσων που 

να μπορεί να συνδεθεί με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
μέσω USB, με ηχεία και κεραία. 

 

   2.12.12.13 Μια (1) τουλάχιστον ποτηροθήκη εμπρός.  
   2.12.12.14 Κεντρικό κλείδωμα και δυο (2) κλειδιά με τηλεχειρισμό.  
   2.12.12.15 Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες του 

τυχόν επιπλέον προσφερομένου εξοπλισμού  
(εσωτερικού, εξωτερικού), των οργάνων ελέγχου 
οδήγησης κ.λπ.  

 

   2.12.12.16 Να κατατεθούν φυλλάδια με τεχνικά χαρακτηριστικά, 
φωτογραφίες και εξοπλισμό για την καλύτερη αντίληψη 
του προσφερόμενου οχήματος στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα. 
Επίσης να κατατεθεί και αντίγραφο κοινοποίησης 
έγκρισης τύπου του οχήματος (προ της διασκευής),από 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελληνική γλώσσα 
ή Αγγλική γλώσσα. 

 

2.12.12.17 Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της 
κατατιθέμενης, συγκεκριμένης  έκδοσης τύπου, 
αντιστοιχούν στον εξοπλισμό που φέρει από το 
εργοστάσιο κατασκευής και όπως αυτό φαίνεται από τα  
φυλλάδια που έχουν κατατεθεί βάσει της έκδοσης 
προσφοράς. 

 

2.12.13 Ειδικές κατασκευές  
 Λόγω του ειδικού προορισμού του οχήματος η 

εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου φόρτωσης να 
διαμορφωθεί για χώρο μεταφοράς αστυνομικού σκύλου 
και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ειδικότερα: 

 

2.12.13.1 Το δάπεδο του χώρου φόρτωσης να είναι εργοστασιακό, 
αντιολισθητικό, κατά προτίμηση χωρίς αυλακώσεις, 
ώστε να επιτυγχάνεται ο εύκολος καθαρισμός του και η 
στιβαρή στερέωση του περιγραφόμενου εξοπλισμού. 

 

2.12.13.2 Η οροφή του χώρου φόρτωσης, καθώς και όλες οι 
ελεύθερες εσωτερικές επιφάνειες σε όλα τα σημεία όπου 
δεν υπάρχουν κολώνες, να φέρουν μόνωση πάχους 
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τουλάχιστον 2,00 εκατοστών, από κατάλληλα υλικά 
κατά του ψύχους και της θερμότητας. Πάνω από τη 
μόνωση να τοποθετηθεί κατάλληλη επένδυση. Να 
δηλωθούν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

2.12.13.3 Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) άγκιστρα ή 
κρίκοι συγκράτησης φορτιού. 

 

2.12.13.4 Το εσωτερικό ωφέλιμο ύψος χώρου φόρτωσης (από το 
δάπεδο μέχρι την οροφή) να είναι τουλάχιστον 1.200 
mm., πριν τη διασκευή. 

 

2.12.13.5 Η δίφυλλη ή μονόφυλλη πίσω πόρτα να φέρει  
υαλοκαθαριστήρα με σύστημα πλύσεως ή αντίσταση 
αποθάμβωσης ή και τα δυο, για τα κρύσταλλα 
ασφαλείας. 

 

2.12.13.6 Στο χώρο φόρτωσης να τοποθετηθεί αποσπώμενος 
κλωβός μεταφοράς του Αστυνομικού Σκύλου, 
διαστάσεων 950 x 930 χ 680 mm (μήκος χ πλάτος χ 
ύψος) (±5%) και το υλικό κατασκευής να είναι 
ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο βαρέως τύπου. 
Η κατασκευή να παρέχει:  αντιδιαβρωτική προστασία, 
κλειδαριές βαρέως τύπου, ειδικό μη ολισθηρό και 
αδιαπότιστο πάτωμα, να φέρει κεντρικό χώρισμα το 
οποίο να αποσπάτε και να γίνετε κλουβί για ένα σκυλί,  
χωρίς αιχμηρές ακμές και γωνίες, ασφάλεια κατά τη 
θραύση  και να φέρει δυο (2) ανοιγόμενες εξόδους με 
κάγκελα. 

 

2.12.13.7 Στον υπόλοιπο χώρο, του χώρου φόρτωσης  και κατά 
μήκος του κλουβιού να τοποθετηθεί σταθερά 
αποσπώμενο κυτίο στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο 
για οχήματα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, 
για την αποθήκευση του απαραίτητου για την 
εκπαίδευση και φροντίδα εξοπλισμού του Αστυνομικού 
Σκύλου. 

 

2.12.13.8 Στο χώρο φόρτωσης να φέρει ένα σταθερά τοποθετημένο 
ντουλάπι inox, κατάλληλο για οχήματα, με τουλάχιστον 
τρία συρτάρια, διαστάσεων τουλάχιστον 400 x 350 x 
250 mm (μήκος χ πλάτος χ ύψος), με (±10%),  τα οποία 
να ασφαλίζουν. 

 

2.12.13.9 Να τοποθετηθούν τουλάχιστον πέντε (5) άγκιστρα στα 
πλευρικά τοιχώματα του εσωτερικού  χώρου φόρτωσης, 
για την τοποθέτηση εξαρτημάτων του αστυνομικού 
σκύλου.  

 

2.12.13.10 Στο χώρο φόρτωσης να υπάρχει επαρκής φωτισμός με 
δυο τουλάχιστον  φωτιστικά σώματα τύπου LED με 
διακόπτες.  

 

2.12.13.11 Να κατασκευαστεί καλάθι για την τοποθέτηση δοχείου 
νερού τουλάχιστον 25 λίτρων (lit)  

 

2.12.13.12 Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τύπος και το 
εργοστάσιο κατασκευής του αποσπώμενου κλωβού 
μεταφοράς  Αστυνομικού Σκύλου.  
Το εργοστάσιο κατασκευής αυτού να έχει πιστοποίηση 
δοκιμών πρόσκρουσης για την χρήση του σε οχήματα. 
Αντίγραφο το οποίο να κατατεθεί με την τεχνική 
προσφορά στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2.12.13.13 Να κατατεθούν ενδεικτικά σχέδια διαμόρφωσης του 
διασκευασμένου οχήματος, τα οποία σε συνεννόηση με 
την Υπηρεσία να μπορούν να τροποποιηθούν. 
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2.13 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
 

   2.13.1 Να φέρει συσσωρευτή 12V, κατάλληλης χωρητικότητας 
και έντασης εναλλάκτη. 
Ο συσσωρευτής να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με 
γειωμένο τον αρνητικό πόλο. 
Να κατατεθεί δήλωση του προμηθευτή ότι, ο 
συσσωρευτής και ο εναλλάκτης είναι κατάλληλοι και 
μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες 
καταναλώσεις του οχήματος σε ηλεκτρικό ρεύμα.  
Να δοθούν ο τύπος, η τάση, η χωρητικότητα του 
συσσωρευτή και η ένταση του εναλλάκτη. 

 

   2.13.2 Να φέρει αναμονή πλησίον της θέσης του συνοδηγού, 
για την τοποθέτηση πομποδέκτη (ασυρμάτου) και 
κεραίας αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

 

2.14 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  

   2.14.1 Φωτεινή σήμανση - μαγνητικός φάρος  

   2.14.1.1 Η φωτεινή σήμανση να γίνεται με έναν (1) μαγνητικό 
φάρο οροφής τεχνολογίας «LED», με σπειροειδές 
καλώδιο και προστατευτικό κάλυμμα του μαγνήτη, για 
την προστασία του χρώματος του οχήματος, ο οποίος να 
εκπέμπει περιμετρικά έντονες δέσμες χρώματος μπλε 
και να παραμένει προσκολλημένος στην οροφή του 
οχήματος, σε ταχύτητες άνω των 190 Km/h. 

 

   2.14.1.2 Ο φάρος να αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ (8) 
λυχνίες «LED» με κάτοπτρο, γενιάς III ή μεταγενέστερης 
και να έχει τη δυνατότητα εκπομπής τουλάχιστον τριών 
(3) διαφορετικών τρόπων αναλαμπών (μοτίβα) με αριθμό 
επαναλήψεων μεγαλύτερο από 70 αναλαμπές ανά 
λεπτό.  
Η εναλλαγή των μοτίβων της φωτεινής σήμανσης να 
πραγματοποιείται με διακόπτη επί του σπειροειδές 
καλωδίου της.  
Να λειτουργεί με συνεχές ρεύμα τάσεως 12V DC και 
γείωση είτε αρνητικού είτε θετικού πόλου.   
Το  συνολικό ύψος του φάρου να είναι μέχρι και 11 cm 
και το βάρος του μικρότερο ή ίσο με (1,2) κιλά. 
Να έχει πιστοποιητικό R65 ως προς την φωτεινότητα 
του. 
Να δηλώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η 
ταχύτητα σε χιλιόμετρα που αντέχει ο φάρος, όταν είναι 
προσκολλημένος επί της οροφής. 

 

   2.14.1.3 Η όλη κατασκευή του φάρου να καλύπτεται στεγανά με 
μονοκόμματο κάλυμμα από πλαστικό υλικό μεγάλης 
αντοχής polycarbonate, σε μπλε απόχρωση, που δε θα 
ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών ακτινών και 
να παρέχει απόλυτη στεγανότητα στη σκόνη και το νερό. 
Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την ανθεκτικότητά του  
καλύμματος για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. 

 

  2.14.1.4 Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης φωτεινής 
σήμανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

  2.14.2 Ηχητική σήμανση    

  2.14.2.1 Η ηχητική σήμανση των οχημάτων  να γίνεται μέσω ηλε-  
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κτρονικής σειρήνας. 
Αυτή να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 12 V DC 
με γείωση θετικού ή αρνητικού πόλου και να έχει μικρή 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε θέση 
STAND-BY να είναι μικρότερη ή ίση από 150mA. 

   2.14.2.2 O ενισχυτής της ηλεκτρονικής σειρήνας: 
 Να παρέχει ισχύ εξόδου τουλάχιστον 100 Watts. 
 Να έχει δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τριών 

(3) διαφορετικών ήχων σειρήνας (απαραίτητοι 
τόνοι Wail, Yelp, Horn), σε περιοχή συχνότητας 
για Wail, και Yelp, από 500 έως 1800 Hz, καθώς 
και εκπομπής ομιλίας από το ηχείο με ένα 
μικρόφωνο-χειριστήριο. 

 Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. 
 Να τοποθετηθεί με τρόπο που δεν θα είναι 

ορατός από το εξωτερικό μέρος του οχήματος 
(εκτός από το ντουλαπάκι) και κατά προτίμηση 
στο χώρο αποσκευών. 

 Να φέρει διάταξη προστασίας από τυχαία 
αναστροφή των πόλων και να είναι εφοδιασμένος 
με ασφάλεια, που να αντικαθίσταται εύκολα και 
χωρίς την ανάγκη εργαλείων. 

 Να φέρει διακόπτη πλήρους απενεργοποίησης-
ενεργοποίησης αυτού, στο χώρο του οδηγού. 

 

   2.14.2.3 Το ηχείο εκπομπής ήχου της σειρήνας: 
 Να έχει ισχύ τουλάχιστον 100 Watts RMS και να 

τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο. 
 Η ένταση εξόδου του ήχου "σειρήνας" από το 

ηχείο να είναι τουλάχιστον 113 dB, σε απόσταση 
3 μέτρων από αυτό, για όλους τους ζητούμενους 
ήχους. 

 

   2.14.2.4 Το μικρόφωνο – χειριστήριο: 
 Να πραγματοποιεί όλους τους χειρισμούς της 

ηχητικής σήμανσης. 
 Να φέρει κατάλληλο αριθμό διακοπτών, για την 

επιλογή των τόνων σειρήνας. 
 Να συνδέεται στον ενισχυτή με αποσπώμενο 

σπειροειδές καλώδιο 
 Να φέρει κομβίο ρύθμισης της έντασης της 

ομιλίας. 
 Να τοποθετηθεί σε ανθεκτική βάση στήριξης στο 

εσωτερικό του οχήματος σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

    2.14.2.5 Ο προμηθευτής οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά 
του πιστοποιητικό δοκιμών και μετρήσεων του 
εκπεμπόμενου ήχου της σειρήνας για απόσταση 3 
μέτρων από το ηχείο, από διαπιστευμένο εργαστήριο 
εγκεκριμένο  είτε από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Οργανισμό 
Διαπίστευσης), ή από άλλο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαπίστευσης ή από άλλους ισοδύναμους 
Οργανισμούς Αξιολόγησης. 
Στην περίπτωση του ισοδύναμου να κατατεθεί 
πιστοποιητικό διαπίστευσης του Οργανισμού 
Αξιολόγησης που να καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
δεδομένα της παρούσας ηχητικής σήμανσης. 
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    2.14.2.6 Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης ηχητικής 

σήμανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 
 

    2.14.3 Λοιπές απαιτήσεις για τη φωτεινή και ηχητική 
σήμανση 

 

    2.14.3.1 Η τροφοδοσία της ηχητικής σήμανσης να γίνεται μέσω 
ανεξάρτητου ηλεκτρολογικού κυκλώματος, το οποίο θα 
ασφαλίζεται με ξεχωριστή ασφάλεια, η οποία θα 
αντικαθίσταται εύκολα χωρίς την ανάγκη εργαλείων.   

 

    2.14.3.2 Να κατατεθούν εργοστασιακά φυλλάδια, από όπου να 
προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινής 
και ηχητικής σήμανσης, στην Ελληνική ή στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 

    2.14.3.3 Η φωτεινή και ηχητική σήμανση να είναι σύμφωνη με 
τα Ευρωπαϊκά standards, να φέρει σήμανση CE και να 
διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας για οχήματα, αντίγραφο του οποίου να 
κατατεθεί με την προσφορά. 

 

    2.14.3.4 Η τοποθέτηση της ηχητικής σήμανσης να γίνει σε 
συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

 

    2.14.3.5 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των 
κατατιθέμενων τεχνικών φυλλαδίων και επιβεβαίωσης 
των αναφερόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της 
φωτεινής και ηχητικής σήμανσης από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες αυτών. 

 

   2.14.4 Χρωματισμός   
   2.14.4.1 Ο εξωτερικός χρωματισμός των οχημάτων  να γίνει κατ’ 

επιλογή, από τουλάχιστον δυο (2) διαφορετικές 
αποχρώσεις, κατά προτίμηση ανοιχτόχρωμες, από τις 
προσφερόμενες του εργοστασιακού φυλλαδίου του 
οχήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

   2.14.4.2 Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθεί, να επικολληθεί σε 
σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης 
προμήθειας, σε όλα τα οχήματα. 

 

2.15 
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

    2.15.1 Κάθε όχημα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον 
από μία πλήρη σειρά εργαλείων - παρελκομένων 
αμέσου εξυπηρέτησης (εργαλεία αλλαγής τροχού, 
κατσαβίδι, πένσα κ.λπ.), τοποθετημένων σε ειδικό σάκο 
ή κιβώτιο. 
Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, 
επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική 
προστασία και σκλήρυνση και να αναφέρονται με 
λεπτομέρεια στην προσφορά του προμηθευτή. 

 

    2.15.2 Εκτός των ανωτέρω κάθε όχημα να συνοδεύεται από τον 
παρακάτω εξοπλισμό: 

 

    2.15.2.1 Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης).  
    2.15.2.2 Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες ή 

αντιολισθητικό σύστημα, ευκόλως προσθαφαιρούμενες, 
χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση του οχήματος, 
τοποθετημένες σε ειδική θήκη.   

 

    2.15.2.3 Ένα (1) πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, με καθαρό βάρος 
τουλάχιστον τριών (3) κιλών, σταθερά τοποθετημένο στη 
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καμπίνα οδήγησης και ένα  (1) πυροσβεστήρα ξηράς 
κόνεως, με καθαρό βάρος τουλάχιστον έξι (6) κιλών, 
σταθερά τοποθετημένο στο χώρο φόρτωσης. 
Οι πυροσβεστήρες να είναι καινούργιοι, σύμφωνοι με 
την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να πληρούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις για την αντίστοιχη κατηγορία 
οχήματος της ισχύουσας νομοθεσίας. 

    2.15.2.4 Ένα (1) κιβώτιο Α΄ Βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το οποίο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση ή σε 
θέση που να υποδεικνύεται μέσω κατάλληλης σήμανσης 
και το οποίο να περιέχει τα κατωτέρω: 
 Οινόπνευμα 
 Ιώδιο τύπου Betadine ή ισοδύναμο 
 Οξυζενέ 
 Αντιβιοτικό αερόλυμα τύπου Pulvo ή ισοδύναμο 
 Γάζες (1 πακέτο μη αποστειρωμένες) 
 Γάζες (1 πακέτο αποστειρωμένες) 
 Βαμβάκι (1 πακέτο) 
 Επιδέσμους ελαστικούς μεσαίου μεγέθους (3τεμάχια) 
 Αυτοκόλλητες ταινίες τύπου Hansaplast (1 κουτί) ή 
ισοδύναμο 

 Φυσιολογικό ορό Ν15 0,9% 10ml (15 αμπούλες) 
 Αμμωνία 
 Αντιισταμινική αλοιφή τύπου Fenistil ή ισοδύναμο 
 Ψαλίδι  
 Επιδεσμική ταινία τύπου Durapore ή ισοδύναμο 

 

    2.15.2.5  Ένα (1) κουτί πλαστικά γάντια μεγάλου μεγέθους.  
    2.15.2.6  Ένα (1) κουτί μάσκες προσώπου μιας χρήσεως.  
    2.15.2.7 Ένα (1) πτυσσόμενο φτυάρι σε θήκη μεταφοράς.  
    2.15.2.8 Μία (1) λυχνία επίσκεψης (μπαλαντέζα) με τουλάχιστον 

πέντε (5) μέτρα καλώδιο. 
 

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
3.1 Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας 

του προμηθευτή, η οποία να αναφέρεται στην ομαλή 
και ανεμπόδιστη λειτουργία του πλήρους οχήματος για 
τρία (3) τουλάχιστον έτη ή  200.000 τουλάχιστον 
χιλιόμετρα, όποιο έρθει πρώτο, καθώς και εγγύηση 
αντισκωριακής προστασίας, αντανακλαστικών ταινιών, 
αντιβανδαλιστικών μεμβρανών, φωτεινής και ηχητικής 
σήμανση για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την 
ημερομηνία παραλαβής. 

 

3.2 Στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της 
Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή 
εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά 
που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του 
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.  

 

3.3 Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη 
προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το 
όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την 
προμηθεύτρια εταιρεία.  

 

3.4 Ο  προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του 
οχήματος σε ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις, για 
δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή του.  
Οι αιτήσεις στον προμηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει 
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να ικανοποιούνται άμεσα.  
Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία 
τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο 
εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από 
εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

3.5 Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του 
προμηθευτή με την οποία αναλαμβάνει τόσο στα 
κεντρικά όσο και στα εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα 
συνεργεία, την οικονομική επιβάρυνση όλων των 
συντηρήσεων και ενδιάμεσων ελέγχων του οχήματος 
(εργατικά και αναλώσιμα) τουλάχιστον έως τα 120.000 
χλμ, χωρίς χρονικό περιορισμό. 
Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή 
τα χρονικά διαστήματα  που πραγματοποιούνται αυτά, 
σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του 
κατασκευαστικού οίκου. 
Να κατατεθεί βιβλίο συντήρησης ή  φυλλάδιο όλων των 
προγραμματισμένων συντηρήσεων του κατασκευαστή. 
Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατον, να κατατεθεί 
δήλωση του προμηθευτή στην οποία να δηλώνονται οι 
προγραμματισμένες συντηρήσεις-έλεγχοι σύμφωνα με 
το κατασκευαστικό οίκο. 

 

3.6 Ο προμηθευτής να δηλώνει το σταθερό ποσοστό της 
παρεχόμενης έκπτωσης στις τιμές των ανταλλακτικών-
αναλώσιμων (τουλάχιστον 20%)  και της εργασίας 
(τουλάχιστον 15%)  του εκάστοτε ισχύοντος επίσημου 
τιμοκαταλόγου. 
Η παρεχόμενη έκπτωση να ισχύει υποχρεωτικά, σε όλο 
το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του 
προσφερόμενου οχήματος και για όσο χρόνο το όχημα 
κατέχεται και χρησιμοποιείται από την Ελληνική 
Αστυνομία. 

 

3.7 Ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των οχημάτων, ηλεκτρονικό έλεγχο 
μπαταρίας και δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό 
έλεγχο), παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση. 
Ο εν λόγω έλεγχος να παρέχεται μια (1) φορά κάθε έτος 
για όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής 
λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο 
εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος. 

 

3.8 Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική 
προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του δικτύου 
εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα. 
Στους Νομούς, για τους οποίους δεν προσφέρεται  
συνεργείο δικτύου, ο προμηθευτής, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εγγύησης, υποχρεούται να παρέχει τις 
υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευής (πλήρης 
αποκατάσταση βλάβης): 

- είτε επιτόπου με κινητή μονάδα του,  
- είτε μεταφέροντας τα οχήματα, με δαπάνες του 

στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο 
δικτύου.  

Στις εν λόγω περιπτώσεις, η αποστολή της κινητής 
μονάδας ή η μεταφορά του οχήματος, να 
πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από τη ληφθείσα 
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ενημέρωση. 

3.9 Οι ανωτέρω παράγραφοι (3.2, 3.3, 3.4 & 3.6) 
υποχρεωτικά να ισχύουν και για τη φωτεινή και ηχητική 
σήμανση. 

 

3.10 Επιπλέον, ο προμηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης και εφόσον δεν 
μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, η οποιαδήποτε 
βλάβη από κινητή μονάδα προμηθευτή, αναλαμβάνει 
να καλύπτει με δαπάνες του τη μεταφορά με γερανούς 
των προσφερόμενων οχημάτων, εντός 48 ωρών από τη 
ληφθείσα ενημέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο 
συνεργείο, στις περιπτώσεις που : 
α. Το όχημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί 
για οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους 
εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία του 
δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης.  
β. Κάποιο από τα δηλωθέντα συνεργεία παύσει να 
ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του 
προμηθευτή, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν 
υφίσταται άλλο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο 
συνεργείο του προμηθευτή, εντός του ίδιου Νομού. 

 

3.11 Ο προμηθευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης, 
υποχρεούται να ενημερώνει το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας/Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης για 
οποιαδήποτε τροποποίηση πραγματοποιείται στο 
δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου 
οχήματος εντός 48 ωρών από αυτήν. 

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
4.1 Κατά τα στάδια κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του 

οχήματος, της διασκευής και της τοποθέτησης του 
αστυνομικού εξοπλισμού θα γίνεται παρακολούθηση 
των εργασιών από αρμόδια 3μελή επιτροπή 
παρακολούθησης εργασιών της Υπηρεσίας, προς 
διαπίστωση συμφωνίας της όλης κατασκευής με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής 
σύμβασης. 
Εφόσον η κατασκευή γίνει στην αλλοδαπή η 
προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να αναλάβει 
αδαπάνως για το Δημόσιο, την αποστολή της ανωτέρω 
Επιτροπής τουλάχιστον μια (1) φορά στο εργοστάσιο 
κατασκευής-διασκευής 

 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
5.1 Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με δαπάνες του 

προμηθευτή στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας 
(Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης) στην Αμυγδαλέζα 
Αττικής. 

 

5.2 Ο χρόνος κατασκευής – παράδοσης του οχήματος να 
είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι επτά (7) μήνες 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή από τις 
ημερομηνίες παραγγελίας του κάθε οχήματος. 

 

5.3 Τα οχήματα να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, με 
πληρότητα καυσίμου στη δεξαμενή τους, με υγρό 
πλύσης κρυστάλλων και η εν γένει στάθμη όλων των 
υγρών-διαλυμάτων αναγκαίων για τη λειτουργία του 
οχήματος, να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον 
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κατασκευαστή επίπεδα. 

5.4 Χρόνος 
Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι έως 
δύο (2) μήνες από τη παράδοση. 

 

5.5 Μακροσκοπικός έλεγχος 
Καθένα από τα οχήματα θα επιθεωρείται ως προς τον 
αριθμό πλαισίου και κινητήρα, την επιμελημένη 
κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά 
την συμφωνία, με τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 

 

5.6 Λειτουργικός έλεγχος 
Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγματοληπτικά στο 
10% των οχημάτων που θα παραδίδονται, κατ’ επιλογή 
της Επιτροπής παραλαβής. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει ενδεικτικά τη καλή λειτουργία 
του κινητήρα, του φωτισμού, της φωτεινής και ηχητικής 
σήμανσης, το κλείσιμο θυρών, των συστημάτων 
θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου 
του εξοπλισμού του οχήματος καθώς και έλεγχος του 
κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και 
των σωληνώσεων υγρών στο όχημα για διαπίστωση τυχόν 
διαρροών. 

 

5.7 Τα οχήματα μετά την παραλαβή τους, θα κατανεμηθούν 
και μεταφερθούν στις Υπηρεσίες, με μέριμνα και 
δαπάνες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

 
6 Εκπαίδευση   

6.1 Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής 
υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, με κατάλληλο 
προσωπικό, στις εγκαταστάσεις του, εφόσον του ζητηθεί, 
πέντε (5) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, 
συντήρησης και επισκευής του οχήματος. 

 

7 Εγχειρίδια   
7.1 Κάθε όχημα να συνοδεύεται με πλήρη σειρά τεχνικών 

εγχειριδίων οδηγιών, χειρισμού και συντήρησης στην 
Ελληνική γλώσσα. 
Επίσης, κάθε όχημα να συνοδεύεται από έντυπο 
οδηγιών χρήσης της φωτεινής – ηχητικής σήμανσης και 
των αντιβανδαλιστικών μεμβρανών στα Ελληνικά. 

 

7.2 Επίσης, να δοθούν από τον προμηθευτή τρεις (3) 
πλήρεις ξεχωριστές σειρές τεχνικών εγχειριδίων 
συντήρησης και επισκευών, καθώς και 
εικονογραφημένος κατάλογος ή διαφάνειες 
ανταλλακτικών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τη 
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και τα Κεντρικά 
Συνεργεία. 

 

 
8 Παρατηρήσεις   

8.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται 
ότι θα πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και 
σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των 
οχημάτων. 

8.2 Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού την κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να 
συνοδεύει τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, όπου ο 
προσφέρων θα απαντά υποχρεωτικά, αναλυτικά, σε όλες τις απαιτήσεις της 
παρούσης τεχνικής προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο και με την 
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ίδια σειρά και αρίθμηση (ΣΤΗΛΗ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ), 
παραπέμποντας κατά το δυνατόν στις αντίστοιχες σελίδες των τεχνικών 
φυλλαδίων ή της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος. 
Η δήλωση απλής κατάφασης (ΝΑΙ) ή απλής συμμόρφωσης στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης 
των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική προσφορά θα 
απορρίπτεται.  
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ζ΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

* Σε όλες τις ανωτέρω τιμές περιλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, ελεύθερων στον τόπο και 

με τον τρόπο που ορίζεται στην υπ’ αριθ. ……. Διακήρυξη του Α.Ε.Α. 
                                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)* 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς) 

1    

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς  Φ.Π.Α. (€) 

(αριθμητικώς)   

 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. (24%)  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (Ε.Τ.Τ.) 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ Ε.Τ.Τ. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *, με Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. 

(αριθμητικώς)  
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