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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Έχοντας υπ΄ όψιν το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της 
παρούσης, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια 
μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, «Ενεργητική 
Οδική Ασφάλεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
#1.499.498,99# € (με Φ.Π.Α.), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» και στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις» της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 101 77  Α Θ Η Ν Α 
Αρμόδιος : Αστυνόμος Β’ ΘΕΛΟΥΡΑΣ Γ. 

Τηλ. : 213-1520472 – FAX: 213-1527082 
Αριθ. Πρωτ. : 8032 / 3 / 3 – ιγ’ 

Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2018 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2018 
 

 A/A Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 
Α’ υποείδος : 65149 
Β’ υποείδος : 65150 
Γ’ υποείδος : 65152 
Δ’ υποείδος : 65153 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / Α.Ε.Α. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 4 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 101 77 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 30 

Τηλέφωνο 213 1520472 

Φαξ 213 1527082 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο logistics.div@hellenicpolice.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αστυνόμος Β’ ΘΕΛΟΥΡΑΣ Γεώργιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.astynomia.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.astynomia.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Υπουργείο  και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα.  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη & Ασφάλεια. 

Η σύμβαση ανατίθεται από Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες πλην της προαναφερθείσας και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.astynomia.gr 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, κατόπιν κανονικής προθεσμίας τουλάχιστον 
τριάντα πέντε (35) ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 § 
4 και 36 του Ν. 4412 / 2016, ως ισχύει. 

mailto:logistics.div@hellenicpolice.gr
http://www.astynomia.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και έχει ενταχθεί στην Πράξη «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5024466, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-
2020» και συγκεκριμένα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (κωδικός ΣΑΕ 0261, κωδικός εναρίθμου 
2018ΕΠ02610012). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Α’ Υποείδος : Αστυνομικά αυτοκίνητα τύπου SUV 

Β’ Υποείδος : Αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά) 

Γ’ Υποείδος : Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων 

Δ’ Υποείδος : Φορητά ραντάρ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

34620000-9 (τροχαίος εξοπλισμός) και ειδικότερα : 

Α’ Υποείδος : 34114200 - 1 

Β’ Υποείδος : 34114200 - 1 

Γ’ Υποείδος : 31711110 - 7 

Δ’ Υποείδος : 38115000 - 4 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ Υποείδος : 20 τεμάχια υπηρεσιακού χρωματισμού 

Β’ Υποείδος : 35 τεμάχια (30 υπηρεσιακού & 5 ελεύθερου 
χρωματισμού) 

Γ’ Υποείδος : 55 τεμάχια 

Δ’ Υποείδος : 6 τεμάχια 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ  
Ν. 4412/2016, 

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.,  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία, είναι: 1.209.273,38 € 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων δαπανών και ειδικού τέλους 

ταξινόμησης οχημάτων, άνευ Φ.Π.Α.), όπως αναλύεται ακολούθως : 

Α’ Υποείδος : 483.870,80 € ή 24.193,54 € / τεμάχιο 

Β’ Υποείδος : 677.419,05 € ή 19.354,83 € / τεμάχιο 

Γ’ Υποείδος : 31.048,05 € ή 564,51 € / τεμάχιο 

Δ’ Υποείδος : 16.935,48 € ή 2.822,58 € / τεμάχιο 

Φ.Π.Α. (24%) 

Α’ Υποείδος : 116.128,99 € ή 5.806,45 € / τεμάχιο 

Β’ Υποείδος : 162.580,57 € ή 4.645,16 € / τεμάχιο 

Γ’ Υποείδος : 7.451,53 € ή 135,48 € / τεμάχιο 

Δ’ Υποείδος : 4.064,52 € ή 677,42 € / τεμάχιο 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 026/1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΈΡΓΟΥ : 2018ΕΠ02610012 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

Σύνολο: 0,14504% 

Ανάλυση: 

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

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

 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 

(Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 
Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος 
και η διαδικασία κρατήσεων.) 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 
64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, φόρος εισοδήματος, ήτοι 4%. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι / αντίστοιχο υποπαράρτημα 

υποείδους της διακήρυξης,  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι / αντίστοιχο υποπαράρτημα 

υποείδους της διακήρυξης,  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι / αντίστοιχο υποπαράρτημα 

υποείδους της διακήρυξης,  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι / αντίστοιχο υποπαράρτημα 
υποείδους της διακήρυξης,  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής απόψεως προσφοράς, βάσει της τιμής. 

 
Προσφορές υποβάλλονται για: ένα (1) ή περισσότερα τμήματα και για την πλήρη ποσότητα εκάστου. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε: 4. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ισχύουν και ιδίως : 

1. Τις διατάξεις : 
- Του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), ως ισχύει.  
- Των άρθρων 8 και επόμενων του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου 

τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄-75), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-45), 

ως ισχύει. 
- Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄-248), ως ισχύει. 
- Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄-266), ως ισχύει. 
- Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98), ως ισχύει. 
- Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων  συμβάσεων» (Α΄–30), ως 
τροποποιήθηκε (ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Α΄-279) και με τη διάταξη του 
άρθρου 375 παρ. 10 Ν. 4412/2016 (Α’ - 147) ) και ισχύει.  

- Του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’-153), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- 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), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του άρθρου 3 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄-61). 

- 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), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄-52), ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α΄-107). 

- Του άρθρου 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’-120), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, 
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄-167), ως ισχύει. 

- 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 Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄-73), ως ισχύει. 

- 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) ως ισχύει. 

- Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν.  4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄-85) ως ισχύει. 

- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’-143), ως ισχύει. 
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- Του  Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’-297) και άλλες 
διατάξεις» (Α’-265), ως ισχύει.  

- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ -147), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α΄-240). 

- Του Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α΄-66), ως ισχύει.    

- Του Π.Δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄-241), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων» (Α΄-213), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 82/2011 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011)» ( Α΄-198), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-281), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (Α΄-34), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄-145), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών 

στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών 
(πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή αρμοδιοτήτων 
και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού» (A΄-235), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 21/2017 «Ίδρυση Διεύθυνσης Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και 
Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών – Τροποποίηση π.δ./των 178/2014, 14/2001 και 
584/1985» (Α’-135). 

- Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄-64), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’-159). 

- Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’-
160). 

 
2. Τις αποφάσεις : 

- 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» (B΄-1209), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄-1276), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ από 15.11.2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β΄-1590), 
ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 20977 από 23.08.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005» (Β΄-1673), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από 
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τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄-266), ως 
ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 134453 από 23-12-2015 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/26.09.2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ.Β’)» (B΄-2857), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ' από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντή 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), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων - Οικονομικών «Καθορισμός 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 (Α’ 147)» (Β΄-969), ως ισχύει.   

- Υπ’ αριθ. 7004/5/18 από 02-04-2017 του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-
1355), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄-1924), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β΄-1781), 
ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β΄ από 27-09-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αν. Υπουργού Εσωτερικών επί 
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-3470), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/305-ια΄ από 20-12-2017 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2017 – 2018», 
όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6Κ6Θ465ΧΘ7-3ΡΡ), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 1202 από 16-05-2018 του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Ένταξη της πράξης 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 
5024466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 204-2020» (ΑΔΑ : 7ΧΖ57Λ1-
ΦΜΦ). 

- Υπ’ αριθ. 53894 από 21-05-2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
που αφορά στην ένταξη του Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 
026/1 του έργου με κωδικό 2018ΕΠ02610012, ονομασίας “ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”, προϋπολογισθείσας αξίας 1.499.500,00 € (ΑΔΑ : 
6ΔΛΡ465ΧΙ8 – ΝΘΙ).  
 

3. Τα έγγραφα : 

- Υπ’ αριθ. 1774/18/86026 από 12-01-2018 της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α., 
με το οποίο διαβιβάστηκε το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών. 

- Yπ’ αριθ. 2422 από 26-9-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τη δημοσίευση της παρούσας 
Διακήρυξης. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Τα δικαιολογητικά των προσφορών που οφείλονται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, 
κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού, εντός  τριών (3) εργασίμων 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. 

 1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 08-10-
2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ως εξής : 

ΤΜΗΜΑ / ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 

Α’ Αστυνομικά αυτοκίνητα τύπου SUV. 65149 

Β’ Αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά). 65150 

Γ’ Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων. 65152 

Δ’ Φορητά ραντάρ. 65153 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 του Ν. 
4412/2016). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : www.astynomia.gr στην διαδρομή : Οδηγός του Πολίτη ► Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ► 2018. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη : 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ  

10-10-2018 

16-11-2018 

& ΏΡΑ: 

10:00’ 

21-11-2018 

& ΏΡΑ: 

14:00’ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψη  είναι τα ακόλουθα : 

1. Η με αρ. 23/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [Ε.Ε.Ε.Σ.], 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και 

4. το σχέδιο Σύμβασης. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, 
στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή 
με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο δεν θα εξετάζονται. 

Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις – 
πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α΄-188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄-188). Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι : αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα III της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) Κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των ακόλουθων ευρώ.  

 Α’ Υποείδος : #9.677,41# € 

 Β’ Υποείδος : #13.548,38# € 

 Γ’ Υποείδος : #620,96# € 

 Δ’ Υποείδος : #338,70# € 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. 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 2.2.3 έως 
2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις  
της παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 





 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 [ Υπ’ αριθ. 23/2018 Διακήρυξη/Α.Ε.Α. ] Σελίδα 15 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους : 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά  
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων 
αφορά στους νομίμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) 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 ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας , 
που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  

(α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016,  

(β) εάν 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 δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν 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 2.2.7.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 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 
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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. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών μέσω 
ισολογισμών της τελευταίας τριετίας, έτη 2015, 2016 & 2017 (σε περίπτωση μη τήρησης 
εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών, αντίγραφα ισοζυγίων ή αντίστοιχων Φορολογικών 
Δηλώσεων), από τους οποίους 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 του 
αθροίσματος της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης ανά υποείδος συμμετοχής στη διαγωνιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.3. της παρούσας διακήρυξης. Εάν η επιχείρηση 
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για 
όσο χρόνο λειτουργεί. 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς : α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 
1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Επειδή η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αλλά τα κριτήρια επιλογής είναι κοινά 
για όλα τα τμήματα, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ένα Ε.Ε.Ε.Σ.. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
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σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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 συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6), όπως έχουν δηλωθεί στο χωριστά 
υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. από πλευράς των άλλων φορέων. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).  

Επισημαίνεται για τους ελληνικούς οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν τηρείται μέχρι την υποβολή του  
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων ή ισοδυνάμου πιστοποιητικού [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής], κατά την 
έννοια των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, στο Ε.Ε.Ε.Σ. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: 
“Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα”, στην παράγραφο Α : “Πληροφορίες σχετικά με τον 
οικονομικό φορέα” και συγκεκριμένα στην ερώτηση : ‘’Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];’’, να δηλώνεται αρνητική απάντηση, 
καθόσον σε διαφορετική περίπτωση αποκρύπτεται η επόμενη παράγραφος ε’, η οποία χρήζει 
συμπλήρωσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
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του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1., 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

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 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 αρμοδίου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους] : 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς 
ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 





 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 [ Υπ’ αριθ. 23/2018 Διακήρυξη/Α.Ε.Α. ] Σελίδα 21 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων 
(με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’-1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους απαιτούμενους ισολογισμούς. Εάν ο οικονομικός φορέας, για 
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομίμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επισήμους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
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πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επισήμους καταλόγους από τους αρμοδίους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επισήμους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, 
βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι / αντίστοιχο 
υποπαράρτημα υποείδους της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προμήθειας ανά υποείδος/τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
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εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α..  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα :  

(α) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα, 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα 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 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. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.   

Επειδή η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της  στο σύστημα, για την 
υποβολή της, ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 2.4.4. & του Παραρτήματος II της Παρούσας 
(αφορά μόνο στα υποείδη οχημάτων). 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω : 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
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έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 
των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν : α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).  

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας  «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και το  
αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

Ακολούθως, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el Εισαγωγή 
Ε.Ε.Ε.Σ.» και τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο σε μορφή .xml  του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του 
διαγωνισμού που προηγουμένως αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

Στη συνέχεια συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Το αρχείο 
εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου 
προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε.Σ. μπορεί να 
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 
Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.  

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79Α, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
73 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. 

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 
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

Ακολούθως το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη 
ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του 
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών. 

Η οικονομική 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 (από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγομένου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτών, οφείλει επί ποινή απορρίψεως, να συμπληρώσει και να υποβάλει το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς (Παράρτημα II) ψηφιακά υπογεγραμμένο (αφορά μόνο στα υποείδη οχημάτων). 

Α. Τιμές 

Η τιμή μονάδας πρέπει να δίνεται με τον ακόλουθο τρόπο (αφορά μόνο στα υποείδη οχημάτων): 

Τιμή μονάδας σε ευρώ ανά τεμάχιο (ανεξαρτήτως χρωματισμού), χωρίς Φ.Π.Α. και χωρίς το Ειδικό 
Τέλος Ταξινόμησης, περιλαμβανομένων όμως των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους λοιπών 
δαπανών για την παράδοση των οχημάτων ελεύθερων στον τόπο παράδοσης, όπως προβλέπεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές του υποείδους οχήματος (Παράρτημα II). 

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, το οποίο θα δηλωθεί μόνο στο Παράρτημα II. 

Για τη διαμόρφωση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς βάσει τιμής, θα 
ληφθεί υπ’ όψιν η τιμή της προσφοράς προ Φ.Π.Α. και ειδικού τέλους ταξινόμησης, αλλά 
περιλαμβανομένων των κρατήσεων και οποιονδήποτε δαπανών για την παράδοση των οχημάτων 
ελεύθερων στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές προδιαγραφές» και το 
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, αν και όπως προβλέπεται από τη Διακήρυξη. 

Επισημαίνεται ότι, η συνολική προσφερόμενη τιμή κάθε υποείδους άνευ Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων 
όμως των υπέρ τρίτων κρατήσεων, καθώς και του Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης (για τα υποείδη 
οχημάτων), δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. κάθε 
υποείδους, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της 
τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες : α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
προαναφερόμενο κεφάλαιο 1 της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής 
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 
ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παρέξει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ’ της παρούσας ( περ. γ’ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων,  
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ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια : 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» την 27-11-2018 και περί ώρα 10:00’. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Αποσφράγιση προσφορών. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (ηλεκτρονικών 
και έντυπων) 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.  

β) 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.) ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσας και 
γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής, 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 2.4.3.2 της παρούσας. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών γνωμοδοτεί προς το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής περί της αποδοχής ή απόρριψης των τεχνικών προσφορών, συντάσσοντας 
σχετικό πρακτικό. Σημειώνεται ότι, δεν εξετάζονται υπομνήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων 
επί των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικών προσφορών άλλου υποψηφίου, τα οποία 
αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή, με διαφορετική διαδικασία από αυτή που περιγράφεται στην 
παράγραφο2.1.3. της παρούσας και μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 

γ) Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία 
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
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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. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

δ) Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 
(15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφοράς, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν : 

i)  Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 
2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της  
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 
του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 
36 του Ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 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 πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι : 

(α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο 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. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

• Κοινοποιούν 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. 

• Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 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 προβαλλομένων πραγματικών 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 ενδίκων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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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. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός Φ.Π.Α..  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.  

Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει 
το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., για την εγγύηση καλής λειτουργίας των προς 
προμήθεια ειδών. 

Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ισχύει ο αναγραφόμενος στο Παράρτημα Ι / αντίστοιχο 
υποπαράρτημα υποείδους (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στη Διεύθυνση Προμηθειών του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την 
τελική 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 III. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη 
των υπό προμήθεια προϊόντων, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της 
βλάβης πλην 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 τους.  
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του Ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 
105 του Ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού Ε.Μ.ΠΑ. του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 
Ν. 4412/2016. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.7.2 της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσοστού της συνολικής αξίας της σύμβασης που ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του Ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : 

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, 
με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζομένου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπ’ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις :  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται 
ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ 
όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η 
διαδικασία κρατήσεων. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
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οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν : 

α) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης 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 παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος 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. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
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προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο που περιγράφεται στο Παράρτημα 
Ι / αντίστοιχο υποπαράρτημα υποείδους (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του Ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι / αντίστοιχο υποπαράρτημα 
υποείδους (Τεχνικές Προδιαγραφές). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους : (όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα Ι / αντίστοιχο υποπαράρτημα υποείδους της παρούσας). 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των 
ελέγχων που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε 
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους : (όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι 
/ αντίστοιχο υποπαράρτημα υποείδους της παρούσας). 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 
χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την 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 αναδόχου στις απαιτήσεις 
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της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο 
μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4.1. της παρούσας. 





 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 [ Υπ’ αριθ. 23/2018 Διακήρυξη/Α.Ε.Α. ] Σελίδα 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

A’ υποείδος : αστυνομικά αυτοκίνητα τύπου SUV 

 

Α/Α 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ  

 

Γενική περιγραφή 

Το όχημα πρέπει να είναι προϊόν σειράς επιβατικό καινούργιο 
(ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης 
τεχνικής προσφοράς), 4Χ4 σύγχρονης κατασκευής και 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), με μόνιμη 
τετρακίνηση ή με δυνατότητα κίνησης στους δύο (2) ή στους τέσσερις 
(4) τροχούς κατ’ επιλογή. 

Γίνονται αποδεκτά και οχήματα με μόνιμη τετρακίνηση. 

Να είναι κλειστού ενιαίου μεταλλικού αμαξώματος και καταλλήλων 
διαστάσεων για άνετη μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβα-
νομένου του οδηγού). 

 

 

2.1 Τεχνικά – Λειτουργικά – Φυσικά χαρακτηριστικά  

2.1.1 Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:  

2.1.1.1 Εργοστάσιο κατασκευής.  

2.1.1.2 Τύπος-μοντέλο οχήματος.  

2.1.1.3 Έκδοση εξοπλισμού.  

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

2.2.1 

Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος, άμεσου ψεκασμού 
(common rail), κυβισμού της τάξεως των 1600 κυβικών εκατοστών 
και άνω. 

Γίνονται αποδεκτά, η ύπαρξη υπερσυμπιεστή (TURBO) και 
συστήματα που συνδυάζουν την υβριδική τεχνολογία με 
πετρελαιοκινητήρες. 

 

2.2.2 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα  τουλάχιστον 84 kW.  

2.2.3 Απαιτούμενη ροπή τουλάχιστον 250 Nm.  

2.2.4 Να δοθούν οι τιμές ως ακολούθως:  

2.2.4.1 Αστική-Εντός πόλεως κατανάλωση (l/100Km).  

2.2.4.2 Υπεραστική-Εκτός πόλεως κατανάλωση (l/100Km).  

2.2.4.3 Συνδυασμένη-Μικτή κατανάλωση (l/100Km).  

2.2.4.4 Οι εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο.  

2.2.5 
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 
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μηχανικά, ή διπλού συμπλέκτη ξηρού ή υγρού τύπου. 

2.3.2 

Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρο-
νισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και μία (1) όπισθεν. 

Γίνεται αποδεκτό και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο συνεχούς 
μεταβαλλόμενης σχέσης (αυτόματο ή ημιαυτόματο κιβώτιο με 
σειριακό επιλογέα), ή κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. 

 

2.3.3 

Να υπάρχουν συστήματα περιορισμού της ολίσθησης των τροχών, 
ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί εντός και εκτός δρόμου, καθώς 
και σε εξαιρετικά ολισθηρά οδοστρώματα (χιόνι, πάγο, λάσπη). 

Σε περίπτωση ύπαρξης μεσαίου διαφορικού, αυτό να φέρει σύστημα 
περιορισμού της ολίσθησης. 

 

2.3.4 
Να περιγραφεί αναλυτικά το προσφερόμενο σύστημα μετάδοσης, τα 
συστήματα περιορισμού ολίσθησης, τυχόν λυχνίες και χειριστήρια 
τετρακίνησης και να δοθούν οι σχέσεις ταχυτήτων του κιβωτίου. 

 

2.4 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  

2.4.1 Η τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 170Km/h.    

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

2.5.1 
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, με σύστημα αυτόματης επανα-
φοράς και να μπορεί να κλειδώνει.  

 

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. 

 

2.6.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

2.6.2.1 Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2.6.2.2 Τύπος πίσω ανάρτησης.  

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  

2.7.1 
Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση 
τύπου SERVO. 

 

2.7.2 Η πέδηση να γίνεται εμπρός και πίσω με δίσκους.   

2.7.3 
Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (Α.Β.S.) και 
ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.  

 

2.7.4 Να υπάρχει χειροπέδη που να εξασφαλίζει την ασφαλή στάθμευση.  

2.8 ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ  

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) καινούργια, όχι από 
αναγόμωση, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS), κατάλληλα για εντός 
και εκτός δρόμου χρήση, να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρί-
νονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. 

Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην υπερβαίνει τους 18 
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 πρόσφυση, ο δε κωδικός 
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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 ο κατασκευαστικός οίκος, 
το εργοστάσιο παραγωγής του οχήματος ανάλογα με την έκδοση 
εξοπλισμού που προσφέρεται.    

Να υπάρχει εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από τα απαραίτητα 
εργαλεία για την αντικατάσταση τροχού. 

2.8.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

2.8.2.1 
Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων  ελαστικών, του 
εφεδρικού τροχού, και κατά προτίμηση το εργοστάσιο κατασκευής 
και η χώρα προέλευσης αυτών. 

 

2.8.2.2 Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ζαντών.  

2.9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ  

2.9.1 Η εδαφική ανοχή να είναι τουλάχιστον 165 mm και άνω.  

2.9.2 Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι τουλάχιστον 2,50 μέτρα και άνω.  

2.9.3 

Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών με δύο σειρές καθισμάτων, 
σε όρθια θέση και κάτω από την εταζέρα, να είναι  τουλάχιστον 375 
λίτρα και άνω. 

Ο χώρος αποσκευών να είναι εργοστασιακής κατασκευής, και να 
δηλωθεί ο ακριβής όγκος σε λίτρα.   

 

2.10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

2.10.1 
Το όχημα να φέρει σε όλα τα καθίσματα υποστηρίγματα κεφαλής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφάλειας. 

 

2.10.2 
Το όχημα να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες, εκ 
των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) να είναι τριών σημείων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. 

 

2.10.3 Να φέρει τουλάχιστον έξι  (6)  αερόσακους.  

2.10.4 Να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας σε όλες τις θύρες.  

2.10.5 
Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα προσφερόμενα συστήματα 
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας 

 

2.11 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

2.11.1 
Το αμάξωμα να είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, να έχει καλή 
μόνωση έναντι του ήχου και της θερμότητας και να έχει ανθεκτική 
επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμού.  

 

2.11.2 

Να έχει τέσσερις (4) ή πέντε (5) ανοιγόμενες πόρτες με κρύσταλλα 
ασφαλείας. 

Όλες οι πόρτες να είναι μεταλλικές και να ασφαλίζουν. 

 

2.11.3 

Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετημένα ένα ή δύο 
φωτιστικά.  

Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για τη σύνδεση 
φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα).  

 

2.11.4 

Τα καθίσματα να είναι άνετα με επένδυση αντιιδρωτικού υλικού, 
σκούρας απόχρωσης. 

Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του εν λόγω 
τάπητα να υπάρχουν και προστατευτικά πατάκια τα οποία να είναι 
κινητά για να πλένονται.  

 





 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 [ Υπ’ αριθ. 23/2018 Διακήρυξη/Α.Ε.Α. ] Σελίδα 45 

2.11.5 
Στο χώρο των αποσκευών να υπάρχει φωτισμός σταθερά 
τοποθετημένος. 

 

2.11.6 

Να φέρει ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω. 

Ο χειρισμός των παραθύρων να γίνεται για το καθένα  ξεχωριστά, 
αλλά και από τον οδηγό, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να ασφαλίζει 
τα κρύσταλλα των πίσω παραθύρων. Όλα τα κρύσταλλα ασφαλείας 
(πλην του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) να φέρουν αντιβανδαλιστικές 
μεμβράνες, πάχους τουλάχιστον 100μ (μικρά). 

Η απόχρωση τους να επιλεγεί από την Υπηρεσία, από τον κατάλογο 
της προμηθεύτριας εταιρείας. 

Γίνονται αποδεκτά και εργοστασιακά αντιβανδαλιστικά τζάμια. 

 

2.11.7 Η πρόσβαση στη δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει.   

2.11.8 
Να φέρει στο μπροστινό τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη 
για την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση 
ακινητοποίησής του. 

 

2.11.9 

Να φέρει υποχρεωτικά σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) και 
εργοστασιακή συσκευή ψύξης  Clima με ανάλογη θερμαντική και 
ψυκτική ικανότητα και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. 

Να υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεμο. 

 

2.11.10 
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 τεθεί η όπισθεν και τρίτο φως πέδησης. 

 

2.11.11 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δεί-
κτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της 
πορείας του οχήματος. 

Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 

2.11.11.1 Ταχύμετρο και στροφόμετρο.  

2.11.11.2 Δείκτη ποσότητας καυσίμου και όργανο θερμοκρασιών.  

2.11.11.3 
Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή και χαμηλής 
πίεσης λαδιού. 

 

2.11.11.4 Ηχητικό όργανο.  

2.11.11.5 Δύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού.  

2.11.11.6 
Δυο (2) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες και έναν 
εσωτερικό.  

 

2.11.11.7 

Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον τριών (3) 
ταχυτήτων ή αυτόματο με αισθητήρα βροχής και σύστημα πλύσεως 
αλεξήνεμου με νερό. 

Εφόσον, προβλέπεται από το εργοστάσιο κατασκευής, να φέρει και 
πίσω υαλοκαθαριστήρα με σύστημα πλύσεως. 

 

2.11.11.8 
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος Α.Β.S. και λειτουργίας 
αερόσακων. 

 

2.11.11.9 Χειριστήρια συστήματος θέρμανσης – ψύξης – αερισμού.  

2.11.11.10 
Εργοστασιακό ράδιο CD με ηχεία και κεραία ή εργοστασιακό σύστημα 
πολυμέσων που να μπορεί να συνδεθεί με άλλες ηλεκτρονικές 
συσκευές μέσω USB. 

 

2.11.11.11 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό.  

2.11.11.12 Να περιγραφεί ο επιπλέων εξοπλισμός του οχήματος.  

2.11.12 Να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες με  τον εξοπλισμό  
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του για την καλύτερη αντίληψη του προσφερομένου οχήματος, 
καθώς και αντίγραφο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του οχήματος 
από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
. 

2.11.13 

Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της κατατιθέμενης, 
συγκεκριμένης  έκδοσης, αντιστοιχούν στον εξοπλισμό που φέρει από 
το εργοστάσιο κατασκευής και όπως αυτό φαίνεται από τα  τεχνικά 
φυλλάδια που έχουν  κατατεθεί βάσει της έκδοσης προσφοράς. 

 

2.12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
 

2.12.1 

Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, 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. 

 

2.12.2 
Να φέρει αναμονή πλησίον της θέσης του συνοδηγού, για την 
τοποθέτηση πομποδέκτη (ασυρμάτου) και κεραίας αυτού, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

2.13 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  

2.13.1 Φωτεινή σήμανση   

2.13.1.1 

Η φωτεινή σήμανση των αυτοκινήτων να γίνεται με μπάρα φωτισμού 
τεχνολογίας «LED», η οποία να είναι τοποθετημένη επί της οροφής 
του οχήματος. 

Να αποτελείται από μια ενιαία βάση από ελαφρύ μέταλλο, ανθεκτικό 
σε οξείδωση και στις στρεβλώσεις, όπου να είναι εγκατεστημένα 
τουλάχιστον δέκα έξι (16) κατευθυντικά φωτιστικά σώματα 
τεχνολογίας «LED» και δύο (2) συστήματα πλευρικών προβολέων 
ανίχνευσης και εφ’ όσον απαιτείται, ανάλογες τροφοδοτικές μονάδες, 
όλα σε ενιαίο σύνολο.   

Το όλο σύνολο να παρέχει απόλυτη στεγανότητα στη σκόνη και το 
νερό. 

Το κάλυμμα να είναι από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής 
Polycarbonate, είτε άλλο ανάλογο υλικό, η δε οροφή αυτού να είναι 
από μεταλλικό υλικό, μονοκόμματο, κατά προτίμηση μπλε 
απόχρωσης, που δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών 
ακτινών για πέντε (5) χρόνια. 

 

2.13.1.2 

Κάθε κατευθυντικό φωτιστικό σώμα τεχνολογίας «LED» να 
αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) λυχνίες «LED» με κάτοπτρο, 
γενιάς III ή μεταγενέστερης (διάμετρος λυχνίας τουλάχιστον 5mm).  

Τα κατευθυντικά σώματα να είναι τοποθετημένα επάνω στη βάση 
της μπάρας, κατά μήκος αυτής και περιμετρικά εντός της μπάρας να 
καλύπτουν τον μέγιστο δυνατό χώρο  αυτής, η δε ελάχιστη ποσότητα 
αυτών να είναι ως εξής: έξι (6) εμπρός, έξι (6) πίσω και τέσσερα (4) 
στις άκρες της μπάρας υπό γωνία μεταξύ τους. 

Αυτά να παράγουν ισχυρές αναλαμπές φωτισμού σε οριζόντιο 
επίπεδο 360ο μοιρών, χωρίς να αφήνουν τυφλό σημείο. 

Εξ αυτών τα δύο (2) εμπρός να είναι χρώματος λευκού, τα δύο (2) 
πίσω ερυθρού και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) χρώματος μπλε. 
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2.13.1.3 

Τα κατευθυντικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας «LED», για κάθε 
χρώμα φωτισμού, πρέπει να μπορούν να συγχρονίζονται μεταξύ τους 
και δύνανται να είναι είτε αυτοτροφοδοτούμενα (δηλαδή να 
διαθέτουν αυτόνομες ενσωματωμένες τροφοδοτικές μονάδες), είτε να 
τροφοδοτούνται από ανάλογες τροφοδοτικές μονάδες. 

Από αυτά, τα χρώματος μπλε να παράγουν τουλάχιστον 70 
αναλαμπές το λεπτό έκαστο, με τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς 
τρόπους αναλαμπής (μοτίβα), τα κόκκινα να έχουν τη δυνατότητα να 
αναβοσβήνουν εναλλάξ, ενώ τα λευκά να αναβοσβήνουν εναλλάξ και 
να παραμένουν σταθερά αναμμένα. 

Τα λευκά και τα ερυθρά να δύναται να λειτουργούν ανεξάρτητα από 
τα υπόλοιπα.  

Η σχεδίαση να εξασφαλίζει έντονη φωτεινή σήμανση στο όχημα και 
ταυτόχρονα να μην είναι εκτυφλωτική, για τους οδηγούς των 
ακολουθούντων οχημάτων. 

 

2.13.1.4 

Κάθε σύστημα πλευρικού προβολέα ανίχνευσης να φέρει κάτοπτρο 
και λυχνία αλογόνου ισχύος 30 έως 35 Watts και να προστατεύεται 
από διαφανές πλαστικό κάλυμμα.  

Γίνονται αποδεκτοί πλευρικοί προβολείς ανίχνευσης τύπου Led, 
αντίστοιχης απόδοσης.  

Ο προμηθευτής  να καταθέσει σχέδιο – κάτοψη όπου θα φαίνεται η 
θέση των κατευθυντικών φωτιστικών σωμάτων και των προβολέων 
ανίχνευσης της μπάρας οροφής.  

Δεν γίνεται αποδεκτή μπάρα, στην οποία δεν θα τοποθετηθούν 
περιμετρικά και σε όλο το μήκος της τα κατευθυντικά φωτιστικά 
σώματα 

 

2.13.1.5 

Η λειτουργία των φανών της μπάρας να γίνεται από ικανό αριθμό 
διακοπτών, οι οποίοι να επιτρέπουν την επιλογή λειτουργίας, όλης 
της μπάρας, των κατευθυντηρίων φωτιστικών σωμάτων χρώματος 
μπλε, των εμπρός λευκών και πίσω ερυθρών φωτιστικών σωμάτων 
αναγνώρισης, των δύο (2) πλευρικών προβολέων χωριστά για το 
καθένα, καθώς και τη δυνατότητα εναλλαγής των μοτίβων. 

 

2.13.1.6 

Το μήκος της μπάρας να καλύπτει όλο σχεδόν το πλάτος της οροφής 
του οχήματος. 

Το ύψος χωρίς τα στηρίγματα να είναι έως και 7 εκατοστά, το πλάτος 
έως και 32 εκατοστά και το συνολικό της βάρος να είναι μέχρι 20 kg. 

 

2.13.1.7 

Το όλο σύστημα της μπάρας να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 
12 VDC, να έχει κατανάλωση ρεύματος έως 20 Α, να φέρει ασφάλεια 
για την προστασία του οχήματος από υπερφόρτωση και  
αντιπαρασιτική διάταξη εντός του καλωδίου για να μην δημιουργεί 
παρεμβολές στον πομποδέκτη του οχήματος.  

Να περιγραφεί η αντιπαρασιτική διάταξη που φέρει. 

 

2.13.1.8 

Η μπάρα να συνοδεύεται από ειδικές βάσεις στήριξης, οπού το 
σύστημα συγκράτησης και σύσφιξης να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 
που να επιτρέπουν την σταθερή τοποθέτηση της στην οροφή του 
οχήματος.  

Οι ειδικές βάσεις στήριξης να τοποθετηθούν χωρίς διάτρηση της 
οροφής και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, 
ώστε να αποκλείεται η εισροή νερού στο όχημα και η αποκόλλησή της 
ακόμη και στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα του οχήματος. 

Να παρέχεται διάταξη ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης της μπάρας, 
μέσω κατάλληλου ρευματοδότη και ρευματολήπτη επί της οροφής 
του οχήματος που να είναι αδιάβροχος με βαθμό προστασίας (IP 66) 
και άνω.  
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2.13.1.9 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης φωτεινής σήμανσης και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

 

2.13.2 Ηχητική σήμανση   

2.13.2.1 

Η ηχητική σήμανση όλων των οχημάτων  να γίνεται μέσω ηλεκτρο-
νικής σειρήνας. 

Αυτή να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 12 V DC με γείωση θε-
τικού ή αρνητικού πόλου και να έχει μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία σε θέση STAND-BY να είναι μικρότερη ή ίση από 
150mA.  

 

2.13.2.2 

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, με εύρος 
συχνοτήτων ορίων τουλάχιστον από 500 έως 1800 Hz , καθώς 
και εκπομπής ομιλίας από το ηχείο με ένα μικρόφωνο-
χειριστήριο. 

 Να έχει 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. 

 

2.13.2.3 

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. 

 

2.13.2.4 

Το μικρόφωνο – χειριστήριο: 

 Να πραγματοποιεί όλους τους χειρισμούς της φωτεινής και 
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. 

 

2.13.2.5 

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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2.13.2.6 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης ηχητικής σήμανσης και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

 

2.13.3 Λοιπές απαιτήσεις για τη φωτεινή και ηχητική σήμανση   

2.13.3.1 

Η τροφοδοσία της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης να γίνεται μέσω 
ανεξάρτητου ηλεκτρολογικού κυκλώματος, το οποίο θα ασφαλίζεται 
με ξεχωριστή ασφάλεια και η οποία (ασφάλεια) θα αντικαθίσταται 
εύκολα χωρίς την ανάγκη εργαλείων.   

 

2.13.3.2 
Να κατατεθούν εργοστασιακά φυλλάδια, από όπου να προκύπτουν 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης, 
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2.13.3.3 

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. 

 

2.13.3.4 
Η τοποθέτηση της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης να γίνει σε 
συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

2.13.3.5 

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. 

 

2.13.4 Χρωματισμός & ενδείξεις  

2.13.4.1 

Ο εξωτερικός χρωματισμός των υπηρεσιακών οχημάτων να γίνει σε 
χρώμα λευκό.  

Αριστερά, δεξιά και πίσω κατά μήκος του οχήματος να επικολληθούν 
ειδικές αντανακλαστικές ταινίες χρώματος μπλε, πλάτους 
τουλάχιστον 15 εκατοστών.  

Στο πίσω μέρος του οχήματος να αναγραφεί η ένδειξη «POLICE», ενώ 
στις πόρτες οδηγού – συνοδηγού να επικολληθεί το έμβλημα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και κάτω από αυτό η ένδειξη «POLICE».  

Επίσης, στο πάνω μέρος του εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα, 
να επικολληθεί η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και στην οροφή 
του οχήματος ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού.  

Το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και οι Υπηρεσιακές 
ενδείξεις φαίνονται συνημμένα στην παρούσα, (τελευταία σελίδα). 

Οι διαστάσεις, η τοποθέτηση, η αντανακλαστικότητα, η απόχρωση 
των ανωτέρω και οι αριθμοί οροφής, να γίνουν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

2.13.4.2 

Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθεί για τη δημοσιότητα, να 
επικολληθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας, σε όλα τα 
οχήματα. 

 

2.14 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

2.14.1 

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. 
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2.14.2 
Εκτός των ανωτέρω κάθε όχημα να συνοδεύεται από τον παρακάτω 
εξοπλισμό: 

 

2.14.2.1 Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης).  

2.14.2.2 
Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντιολισθητικό σύστημα, 
ευκόλως προσθαφαιρούμενες, χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση του 
οχήματος, τοποθετημένες σε ειδική θήκη.   

 

 2.14.2.3 
Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος τουλάχιστον τριών (3) 
κιλών που να καλύπτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), σταθερά τοποθετημένο. 

 

 2.14.2.4 

Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί, 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 

 

 2.14.2.5  Ένα (1) κουτί πλαστικά γάντια μεγάλου μεγέθους.  

 2.14.2.6 Ένα (1) κουτί μάσκες προσώπου μιας χρήσεως.  

 2.14.2.7 Ένα (1) πτυσσόμενο φτυάρι σε θήκη μεταφοράς.  

 2.14.2.8 
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, φωτεινή και ηχητική σήμανση για 
πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

 

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 ανταλ-
λακτικά και οργανωμένο σέρβις, τουλάχιστον για μία δεκαετία από 
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την παράδοσή του. 

Οι αιτήσεις στον προμηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει 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 πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή πρωτότυπο 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. 

 

3.9 Οι ανωτέρω παράγραφοι (3.2, 3.3, 3.4, & 3.6) υποχρεωτικά να 
ισχύουν για τη φωτεινή και ηχητική σήμανση και τις 
αντιβανδαλιστικές μεμβράνες. 

 

3.10 Επιπλέον, ο προμηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εγγύησης, αναλαμβάνει να καλύπτει με δαπάνες του τη 
μεταφορά των προσφερόμενων οχημάτων, εντός 48 ωρών από τη 
ληφθείσα ενημέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο δικτύου, 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 κατά τόπους δηλωθέντα συνεργεία παύσει να 
ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή, για 
οποιονδήποτε λόγο. 
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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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

4.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

4.1.1 

Κατά τα στάδια κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του οχήματος 
και τοποθέτησης του αστυνομικού εξοπλισμού θα γίνεται 
παρακολούθηση των εργασιών από αρμόδια  3μελή επιτροπή 
παρακολούθησης εργασιών, προς διαπίστωση συμφωνίας της όλης 
κατασκευής με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σχετικής σύμβασης, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.  

Τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν δεν θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της συγκεκριμένης προμήθειας και θα καλυφθούν 
από άλλους πόρους της Υπηρεσίας. 

 

4.1.2 Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στις 
αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Τεχνικής 
Υποστήριξης) στην Αμυγδαλέζα Αττικής. 

 

4.1.3 Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι οκτώ 
(8) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

4.1.4 Τα οχήματα να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, με καύσιμα στη 
δεξαμενή τους και υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε στάθμη των λοιπών 
υγρών και λιπαντικών να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον 
κατασκευαστή επίπεδα. 

 

 

4.1.5 Κάθε όχημα να συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο οδηγιών, χειρισμού 
και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

Επίσης, κάθε όχημα να συνοδεύεται από έντυπο οδηγιών χρήσης της 
φωτεινής και ηχητικής σήμανσης στα Ελληνικά, καθώς και έντυπο 
οδηγιών για τις αντιβανδαλιστικές μεμβράνες. 

 

4.2 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 

4.2.1 Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι δύο (2) μήνες από τη 
παράδοση των οχημάτων. 

 

4.2.2 Καθένα από τα οχήματα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη 
κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία 
με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

 

4.2.3 Λειτουργικός έλεγχος 

Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγματοληπτικά στο 10% των 
οχημάτων της προμήθειας, 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. 

Η επιτροπή παραλαβής θα συμπληρώσει φύλλο έλεγχου όλων των 
παραπάνω σημείων. 
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5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

5.1 Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής υποχρεούται να 
εκπαιδεύσει δωρεάν για τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κα-
τάλληλο προσωπικό του, στις εγκαταστάσεις του, εφόσον του 
ζητηθεί, πέντε (5) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, 
συντήρησης και επισκευής του οχήματος. Η Αναθέτουσα αρχή θα 
εκδώσει σχετικό έγγραφο για την εκπαίδευση ή  μη του προσωπικού 
της. 

 

6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  

6.1 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. 

 

6.2 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 Προμηθειών/Α.Ε.Α. 
και τα (2) Κεντρικά Συνεργεία.  

  

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1 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 σύγχρο-
νες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων. 

7.2 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 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 προκήρυξης, 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, 
ως απαράδεκτη. 

 

B’ υποείδος : αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά) 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ  

2. Γενική περιγραφή  

 

Το όχημα πρέπει να είναι προϊόν σειράς, επιβατικό καινούργιο 
(ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης 
τεχνικής προσφοράς), σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεώτερο) και κατάλληλο 
μορφολογικά για αστυνομικό αυτοκίνητο. 

Να είναι κλειστού ενιαίου αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων 
για άνετη μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του 
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οδηγού). 

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 εξοπλισμού.  

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

2.2.1 

Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού (common rail) 
ή νεότερου τύπου, με κυβισμό 1550 κυβικών εκατοστών και άνω. 

Γίνονται αποδεκτά, η ύπαρξη υπερσυμπιεστή (TURBO) και 
συστήματα που συνδυάζουν την υβριδική τεχνολογία με 
Πετρελαιοκινητήρες. 

 

2.2.2 Απαιτούμενη ισχύς τουλάχιστον 88 KW.  

2.2.3 Απαιτούμενη ροπή τουλάχιστον 240 Nm.  

2.2.4 
Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική 
και Κοινοτική νομοθεσία κατά 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, ή διπλού συμπλέκτη ξηρού ή υγρού τύπου. 

 

2.3.2 

Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων 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), ή κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. 

 

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 180Km/h και 
η επιτάχυνσή του να είναι μικρότερη από 11 δευτερόλεπτα (sec), για 
την ανάπτυξη 100Km/h από στάση. 

 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

2.5.1 
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, με σύστημα αυτόματης επανα-
φοράς, 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. 

 

2.6.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

2.6.2.1 Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2.6.2.2 Τύπος πίσω ανάρτησης.  
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2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  

2.7.1 

Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση 
τύπου SERVO. 

Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω με 
απλούς ή αεριζόμενους  δίσκους. 

Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (Α.Β.S.) 
τελευταίας γενιάς, ηλεκτρονικός κατανεμητής πέδησης καθώς και 
ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.  

Να υπάρχει χειροπέδη που να εξασφαλίζει την ασφαλή στάθμευση 

 

2.8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ  

2.8.1 

Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από ελαφρύ κράμα 
αλουμινίου μεγάλης αντοχής.  

Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) καινούργια, όχι από 
αναγόμωση, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS), κατάλληλα για εντός 
και εκτός δρόμου χρήση, να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρί-
νονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. 

Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην υπερβαίνει τους 18 
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 ο κατασκευαστικός οίκος, το εργοστάσιο παραγωγής 
του οχήματος ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού που προσφέρεται.    

Να υπάρχει πλήρης 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 και οι διαστάσεις των προσφερόμενων  ελαστικών, του 
εφεδρικού τροχού, και κατά προτίμηση το εργοστάσιο κατασκευής 
και η χώρα προέλευσης αυτών. 

 

2.8.4 Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ζαντών.  

2.9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ  

2.9.1 
Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 2,55 μέτρα και 
το εξωτερικό ύψος του οχήματος, χωρίς κεραία, ράγες ή μπάρα 
οροφής, να είναι από 1,44 έως 1,60 μέτρα. 

 

2.9.2 

Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, με όρθια τα πίσω καθίσματα 
και έως την εταζέρα να είναι τουλάχιστον 350 λίτρα.  

Ο χώρος αποσκευών να είναι εργοστασιακής κατασκευής, και να 
δηλωθεί ο ακριβής όγκος σε λίτρα.   

 

2.10 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ –ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ  

2.10.1 Να δοθούν οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, ως ακολούθως:  

2.10.2 Αστική-Εντός πόλεως κατανάλωση (l/100Km).  

2.10.2.1 Υπεραστική-Εκτός πόλεως κατανάλωση (l/100Km).  

2.10.2.2 Συνδυασμένη-Μικτή κατανάλωση (l/100Km).  

2.10.2.3 Οι εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο.  
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2.11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

2.11.1 
Το όχημα να φέρει σε όλα τα καθίσματα και για όλους τους 
επιβαίνοντες προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των κανονισμών ασφάλειας. 

 

2.11.2 
Το όχημα να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες, εκ 
των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4)  να είναι αυτόματες τριών 
σημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. 

 

2.11.3 
Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους, εκ των οποίων οι δυο (2) 
να είναι μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού. 

 

2.11.4 Να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας σε όλες τις θύρες.  

2.11.5 
Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα προσφερόμενα συστήματα 
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. 

 

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 επιδέχεται καθαρισμού.  

 

2.12.2 

Να έχει τέσσερις (4) ή πέντε (5) ανοιγόμενες πόρτες με κρύσταλλα 
ασφαλείας.  

Όλες οι πόρτες να είναι μεταλλικές και να ασφαλίζουν. 

 

2.12.3 

Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετημένα ένα ή δύο 
φωτιστικά σώματα. 

Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για τη σύνδεση 
φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα).  

Επίσης, να υπάρχει φωτισμός στο χώρο αποσκευών.  

 

2.12.4 
Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα σκούρας απόχρωσης και 
επιπλέον του εν λόγω τάπητα να υπάρχουν και προστατευτικά πα-
τάκια τα οποία να είναι αποσπώμενα για να πλένονται. 

 

2.12.5 

Να φέρει ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω. 

Ο χειρισμός των παραθύρων να γίνεται για το καθένα  ξεχωριστά, 
αλλά και από τον οδηγό, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να ασφαλίζει 
τα κρύσταλλα των πίσω παραθύρων.  

Όλα τα κρύσταλλα (πλην του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) να φέρουν 
αντιβανδαλιστικές μεμβράνες πάχους τουλάχιστον 100 μ και 
αποχρώσεως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Γίνονται αποδεκτά και εργοστασιακά αντιβανδαλιστικά τζάμια. 

 

2.12.6 
Τα καθίσματα να είναι άνετα και να φέρουν επένδυση αντιιδρωτικού 
υλικού, σκούρας απόχρωσης.  

 

2.12.7 Η πρόσβαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει.   

2.12.8 
Να φέρει στο μπροστινό τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη 
για την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση 
ακινητοποίησής του. 

 

2.12.9 

Να φέρει σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) και εργοστασιακή 
συσκευή ψύξης  (Clima) με ανάλογη θερμαντική και ψυκτική 
ικανότητα και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. 

Να υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεμο. 

 

2.12.10 
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 τεθεί η όπισθεν και τρίτο φως πέδησης. 
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2.12.11 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δεί-
κτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της 
πορείας του οχήματος.  

Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 

2.12.11.1 Ταχύμετρο και στροφόμετρο.  

2.12.11.2 Δείκτη ποσότητας καυσίμου και όργανο θερμοκρασιών.  

2.12.11.3 
Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή και χαμηλής 
πίεσης λαδιού. 

 

2.12.11.4 Ηχητικό όργανο.  

2.12.11.5 Δύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού.  

2.12.11.6 
Δυο (2) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς 
καθρέπτες και έναν αντιθαμβωτικό εσωτερικό.  

 

2.12.11.7 

Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον τριών (3) 
ταχυτήτων ή αυτόματο με αισθητήρα βροχής και σύστημα πλύσεως 
αλεξήνεμου με νερό. 

Εφόσον, προβλέπεται από το εργοστάσιο κατασκευής, να φέρει και 
πίσω υαλοκαθαριστήρα με σύστημα πλύσεως. 

 

2.12.11.8 Αντίσταση αποθάμβωσης πίσω ανεμοθώρακα.  

2.12.11.9 
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος Α.Β.S. και λειτουργίας 
αερόσακων. 

 

2.12.11.10 Χειριστήρια συστήματος θέρμανσης – ψύξης - αερισμού.  

2.12.11.11 
Εργοστασιακό ράδιο CD με ηχεία και κεραία ή εργοστασιακό σύστημα 
πολυμέσων που να μπορεί να συνδεθεί με άλλες ηλεκτρονικές 
συσκευές μέσω USB. 

 

2.12.11.12 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό.   

2.12.12 

Να κατατεθούν φυλλάδια με τεχνικά χαρακτηριστικά, και 
φωτογραφίες με  των εξοπλισμό του για την καλύτερη αντίληψη του 
προσφερομένου οχήματος, καθώς και αντίγραφο κοινοποίησης 
έγκρισης τύπου του οχήματος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην  Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα . 

 

2.12.13 

Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της κατατιθέμενης, 
συγκεκριμένης  έκδοσης, αντιστοιχούν στον εξοπλισμό που φέρει από 
το εργοστάσιο κατασκευής και όπως αυτό φαίνεται από τα  φυλλάδια 
που έχουν  κατατεθεί βάσει της έκδοσης προσφοράς. 

 

2.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  

2.13.1 

Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης χωρητικότητας και 
έντασης εναλλάκτη, τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή 
υποδοχή. 

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. 
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2.14.1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  

2.14.2 Φωτεινή σήμανση για τα υπηρεσιακού χρωματισμού οχήματα  

2.14.2.1 

Η φωτεινή σήμανση των αυτοκινήτων να γίνεται με μπάρα φωτισμού 
τεχνολογίας «LED», η οποία να είναι τοποθετημένη επί της οροφής 
του οχήματος. 

Να αποτελείται από μια ενιαία βάση από ελαφρύ μέταλλο, ανθεκτικό 
σε οξείδωση και στις στρεβλώσεις, όπου να είναι εγκατεστημένα 
τουλάχιστον δέκα έξι (16) κατευθυντικά φωτιστικά σώματα 
τεχνολογίας «LED» και δύο (2) συστήματα πλευρικών προβολέων 
ανίχνευσης και εφ’ όσον απαιτείται, ανάλογες τροφοδοτικές μονάδες, 
όλα σε ενιαίο σύνολο.   

Το όλο σύνολο να παρέχει απόλυτη στεγανότητα στη σκόνη και το 
νερό. 

Το κάλυμμα να είναι από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής 
Polycarbonate, είτε άλλο ανάλογο υλικό, η δε οροφή αυτού να είναι 
από μεταλλικό υλικό, μονοκόμματο, κατά προτίμηση μπλε 
απόχρωσης, που δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών 
ακτινών για τουλάχιστον  πέντε (5) χρόνια. 

 

2.14.2.2 

Κάθε κατευθυντικό φωτιστικό σώμα τεχνολογίας «LED» να 
αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) λυχνίες «LED» με κάτοπτρο, 
γενιάς III ή μεταγενέστερης (διάμετρος λυχνίας τουλάχιστον 5mm).  

Να είναι τοποθετημένα επάνω στη βάση της μπάρας, κατά μήκος 
αυτής και περιμετρικά εντός της μπάρας να καλύπτουν τον μέγιστο 
δυνατό χώρο  αυτής, η δε ελάχιστη ποσότητα αυτών να είναι ως εξής: 
έξι (6) εμπρός, έξι (6) πίσω και τέσσερα (4) στις άκρες της μπάρας 
υπό γωνία μεταξύ τους. 

Αυτά να παράγουν ισχυρές αναλαμπές φωτισμού σε οριζόντιο 
επίπεδο 360ο μοιρών, χωρίς να αφήνουν τυφλό σημείο. 

Εξ αυτών τα δύο (2) εμπρός να είναι χρώματος λευκού, τα δύο (2) 
πίσω ερυθρού και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) χρώματος μπλε. 

 

2.14.2.3 

Τα κατευθυντικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας «LED», για κάθε 
χρώμα φωτισμού, πρέπει να μπορούν να συγχρονίζονται μεταξύ τους 
και δύνανται να είναι είτε αυτοτροφοδοτούμενα (δηλαδή να 
διαθέτουν αυτόνομες ενσωματωμένες τροφοδοτικές μονάδες), είτε να 
τροφοδοτούνται από ανάλογες τροφοδοτικές μονάδες.  

Από αυτά, τα χρώματος μπλε να παράγουν τουλάχιστον 70 
αναλαμπές το λεπτό έκαστο, με τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς 
τρόπους αναλαμπής (μοτίβα), τα κόκκινα να έχουν τη δυνατότητα να 
αναβοσβήνουν εναλλάξ, ενώ τα λευκά να αναβοσβήνουν εναλλάξ και 
να παραμένουν σταθερά αναμμένα. 

Τα λευκά και τα ερυθρά να δύναται να λειτουργούν ανεξάρτητα από 
τα υπόλοιπα.  

Η σχεδίαση να εξασφαλίζει έντονη φωτεινή σήμανση στο όχημα και 
ταυτόχρονα να μην είναι εκτυφλωτική, για τους οδηγούς των 
ακολουθούντων οχημάτων. 

 

2.14.2.4 

Κάθε σύστημα πλευρικού προβολέα ανίχνευσης να φέρει κάτοπτρο 
και λυχνία αλογόνου ισχύος 30 έως 35 Watts και να προστατεύεται 
από διαφανές πλαστικό κάλυμμα.  

Γίνονται αποδεκτοί πλευρικοί προβολείς ανίχνευσης τύπου Led, 
αντίστοιχης απόδοσης. 

Ο προμηθευτής  να καταθέσει σχέδιο – κάτοψη όπου θα φαίνεται η 
θέση των κατευθυντικών φωτιστικών σωμάτων και των προβολέων 
ανίχνευσης της μπάρας οροφής. 
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Δεν γίνεται αποδεκτή μπάρα, στην οποία δεν θα τοποθετηθούν 
περιμετρικά και σε όλο το μήκος της τα κατευθυντικά φωτιστικά 
σώματα. 

2.14.2.5 

Η λειτουργία των φανών της μπάρας να γίνεται από ικανό αριθμό 
διακοπτών, οι οποίοι να επιτρέπουν την επιλογή λειτουργίας, όλης 
της μπάρας, των κατευθυντηρίων φωτιστικών σωμάτων χρώματος 
μπλε, των εμπρός λευκών και πίσω ερυθρών φωτιστικών σωμάτων 
αναγνώρισης, των δύο (2) πλευρικών προβολέων χωριστά για το 
καθένα, καθώς και τη δυνατότητα εναλλαγής των μοτίβων. 

 

2.14.2.6 

Το μήκος της μπάρας να καλύπτει όλο σχεδόν το πλάτος της οροφής 
του οχήματος. 

Το ύψος χωρίς τα στηρίγματα να είναι έως και 7 cm, το πλάτος έως 
και 32 cm και το συνολικό της βάρος να είναι μέχρι 20 kg. 

 

2.14.2.7 

Το όλο σύστημα της μπάρας να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 
12 VDC, να έχει κατανάλωση ρεύματος έως 20 Α, να φέρει ασφάλεια 
για την προστασία του οχήματος από υπερφόρτωση και  
αντιπαρασιτική διάταξη εντός του καλωδίου για να μην δημιουργεί 
παρεμβολές στον πομποδέκτη του οχήματος. 

Να περιγραφεί η αντιπαρασιτική διάταξη που φέρει. 

 

2.14.2.8 

Η μπάρα να συνοδεύεται από ειδικές βάσεις στήριξης, οπού το 
σύστημα συγκράτησης και σύσφιξης να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 
που να επιτρέπουν την σταθερή τοποθέτηση της στην οροφή του 
οχήματος.  

Οι ειδικές βάσεις στήριξης να τοποθετηθούν χωρίς διάτρηση της 
οροφής και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, 
ώστε να αποκλείεται η εισροή νερού στο όχημα και η αποκόλλησή της 
ακόμη και στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα του οχήματος. 

Να παρέχεται διάταξη ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης της μπάρας, 
μέσω κατάλληλου ρευματοδότη και ρευματολήπτη επί της οροφής 
του οχήματος που να είναι αδιάβροχος με βαθμό προστασίας (IP 66) 
και άνω. 

 

2.14.3 Φωτεινή σήμανση των ελευθέρων χρωματισμού αυτοκινήτων  

2.14.3.1 

Να γίνεται με έναν (1) μαγνητικό φανό 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. 

 

2.14.3.2 

Ο φανός 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 φανού 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 φανός, όταν είναι προσκολλημένος επί της 
οροφής. 

 

2.14.3.3 
Η όλη κατασκευή του φανού να καλύπτεται στεγανά με μονοκόμματο 
κάλυμμα από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής polycarbonate, σε 
μπλε απόχρωση, που δε θα ξεθωριάζει από την επίδραση των 
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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. 

2.14.3.4 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης φωτεινής σήμανσης και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

 

2.14.4 Ηχητική σήμανση  (για όλα τα οχήματα)  

2.14.4.1 

Η ηχητική σήμανση όλων των οχημάτων  να γίνεται μέσω ηλεκτρο-
νικής σειρήνας. 

Αυτή να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 12 V DC με γείωση θε-
τικού ή αρνητικού πόλου και να έχει μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία σε θέση STAND-BY να είναι μικρότερη ή ίση από 
150 mA.  

 

2.14.4.2 

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, με εύρος 
συχνοτήτων ορίων τουλάχιστον από 500 έως 1800 Hz, καθώς 
και εκπομπής ομιλίας από το ηχείο με ένα μικρόφωνο-
χειριστήριο. 

 Να έχει 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. 

 

2.14.4.3 

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. 

 

2.14.4.4 

Το μικρόφωνο – χειριστήριο: 

 Να πραγματοποιεί όλους τους χειρισμούς της φωτεινής και 
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. 

 

2.14.5 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης ηχητικής σήμανσης και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

 

2.14.6 
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 
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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. 

2.14.7 Λοιπές απαιτήσεις για τη φωτεινή και ηχητική σήμανση  

2.14.8 

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.   

 

2.14.9 
Να κατατεθούν εργοστασιακά φυλλάδια, από όπου να προκύπτουν 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης, 
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2.14.10 

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. 

 

2.14.11 
Η τοποθέτηση της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης να γίνει σε 
συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

2.14.12 

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. 

 

2.14.12.1 Χρωματισμός & ενδείξεις  

2.14.12.2 

Ο εξωτερικός χρωματισμός των υπηρεσιακών οχημάτων να γίνει σε 
χρώμα λευκό. 

Αριστερά, δεξιά και πίσω κατά μήκος του οχήματος να επικολληθούν 
ειδικές αντανακλαστικές ταινίες χρώματος μπλε, πλάτους 
τουλάχιστον 11 εκατοστών. 

Στο πίσω μέρος του οχήματος να αναγραφεί η ένδειξη «POLICE», ενώ 
στις πόρτες οδηγού – συνοδηγού να επικολληθεί το έμβλημα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και κάτω από αυτό η ένδειξη «POLICE». 

Επίσης, στο πάνω μέρος του εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα, 
να επικολληθεί η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και στην οροφή 
του οχήματος ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού. 

Το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και οι Υπηρεσιακές 
ενδείξεις φαίνονται συνημμένα στην παρούσα, (τελευταία σελίδα). 

Οι διαστάσεις, η τοποθέτηση, η αντανακλαστικότητα, η απόχρωση 
των ανωτέρω και οι αριθμοί οροφής, να γίνουν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

2.14.12.3 

Ο εξωτερικός χρωματισμός των οχημάτων ελευθέρου χρωματισμού 
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. 

 

2.14.12.4 

Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθεί για τη δημοσιότητα, να 
επικολληθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας, σε όλα τα 
οχήματα. 

 





 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 [ Υπ’ αριθ. 23/2018 Διακήρυξη/Α.Ε.Α. ] Σελίδα 62 

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 κατάλληλο 
αντιολισθητικό σύστημα, ευκόλως προσθαφαιρούμενες, χωρίς να 
χρειάζεται μετακίνηση του οχήματος, τοποθετημένες σε ειδική θήκη.   

 

2.15.2.3 
Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος τουλάχιστον τριών (3) 
κιλών που να καλύπτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), σταθερά τοποθετημένο. 

 

2.15.2.4 

Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί, 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. ΕΓΓΥΗΣΗ 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, φωτεινή και ηχητική σήμανση για 
πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

 

3.2 Στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς  
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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 ανταλ-
λακτικά και οργανωμένο σέρβις, τουλάχιστον για μία δεκαετία από 
την παράδοσή του.  

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 ελέγχων και των Service του οχήματος 
(εργατικά και αναλώσιμα) τουλάχιστον έως και τα 120.000 χλμ, 
χωρίς χρονικό περιορισμό. 

Να δηλώνονται 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, 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. 

 

3.9 
Οι ανωτέρω παράγραφοι (3.2, 3.3, 3.4, & 3.6) να ισχύουν και για τις 
αντανακλαστικές ταινίες και ενδείξεις καθώς και για τη φωτεινή και 
ηχητική σήμανση. 

 

3.10 

Επιπλέον, ο προμηθευτής να δηλώνει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εγγύησης, αναλαμβάνει να καλύπτει με δαπάνες του τη μεταφορά 
των προσφερόμενων οχημάτων, εντός 48 ωρών από τη ληφθείσα 
ενημέρωση, εκτός ανωτέρας βίας, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο δικτύου, 
στις περιπτώσεις που : 
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α. Το όχημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα ή 
συνεργαζόμενα συνεργεία του δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης ή 
δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου η οποιαδήποτε βλάβη από 
κινητή μονάδα του.  

β. Κάποιο από τα κατά τόπους δηλωθέντα συνεργεία παύσει να 
ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή, για 
οποιονδήποτε λόγο. 

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. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

4.1 

Κατά τα στάδια κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του οχήματος 
και τοποθέτησης του αστυνομικού εξοπλισμού θα γίνεται 
παρακολούθηση των εργασιών από αρμόδια  3μελή επιτροπή 
παρακολούθησης εργασιών, προς διαπίστωση συμφωνίας της όλης 
κατασκευής με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σχετικής σύμβασης, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας. Τυχόν δαπάνες που 
θα προκύψουν δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 
συγκεκριμένης προμήθειας και θα καλυφθούν από άλλους πόρους της 
Υπηρεσίας. 

 

4.2 

Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή. στις 
αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (πρώην Διεύθυνση Διαχείρισης 
Υλικού) στην Αμυγδαλέζα Αττικής.   

 

 

4.3 

Ο χρόνος κατασκευής – παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός 
και μέχρι (7) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

 

4.4 

Τα οχήματα να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, με  καύσιμα στη 
δεξαμενή τους και υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε στάθμη των 
λιπαντικών και λοιπών υγρών να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από 
τον κατασκευαστή επίπεδα. 

 

 

4.5 

Κάθε όχημα να συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο οδηγιών, χειρισμού 
και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

Επίσης, κάθε όχημα να συνοδεύεται από έντυπο οδηγιών χρήσης της 
φωτεινής και ηχητικής σήμανσης στα Ελληνικά, καθώς και έντυπο 
οδηγιών για τις αντιβανδαλιστικές μεμβράνες.  

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 5.1 
Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δύο (2) μήνες 
από την παράδοση των οχημάτων.  

 

 5.2 
Καθένα από τα οχήματα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη 
κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία 
με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

 

 5.3 

Λειτουργικός έλεγχος 

Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγματοληπτικά στο 10% των 
οχημάτων της προμήθειας, κατ’ επιλογή της Επιτροπής παραλαβής. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει ενδεικτικά τη καλή λειτουργία του κινητήρα, 
του φωτισμού, της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης, το κλείσιμο 
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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. 

Η επιτροπή παραλαβής θα συμπληρώσει φύλλο έλεγχου όλων των 
παραπάνω σημείων.  

5.4 
Τα οχήματα μετά την παραλαβή τους, θα κατανεμηθούν και 
μεταφερθούν στις Υπηρεσίες, με μέριμνα και δαπάνες του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

6.1 

Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής υποχρεούται να 
εκπαιδεύσει δωρεάν για τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κα-
τάλληλο προσωπικό του, στις εγκαταστάσεις του και πέντε (5) 
τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επι-
σκευής του οχήματος. 

Η Αναθέτουσα αρχή θα εκδώσει σχετικό έγγραφο για την εκπαίδευση 
ή  μη του προσωπικού της. 

 

7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  

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 

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 Προμηθειών/Α.Ε.Α. 
και τα (2) Κεντρικά Συνεργεία.  

 

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 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 σύγχρο-
νες 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, 
αναλυτικά, σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής, παράγραφο προς 
παράγραφο και με την 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 προκήρυξης, 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, 
ως απαράδεκτη. 

 

Γ’ υποείδος : ασύρματοι πομποδέκτες Αυτοκινήτων VHF/FM 

Αδιαίρετου Τύπου (DASH–MOUNT) 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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1.1. Περιοχή συχνοτήτων: 146 έως 174 MHz τουλάχιστον. 

1.2. Ισχύς εξόδου πομπού: 25 Watt τουλάχιστον (έξοδος ΡΑ). 

1.3. Εύρος διασποράς συχνοτήτων πομπού και δέκτη: 28 ΜΗz τουλάχιστον. 

1.4. Τύπος Διαμόρφωσης: 16Κ0 και 8Κ5 κατά FM, προγραμματιζόμενη ανά δίαυλο με μέγιστη απόκλιση 
(deviation) ±5ΚΗz και ±2.5KHz. 

1.5. Απόσταση διαδοχικών διαύλων (Channel spacing): 25 KHz και 12,5KHz, προγραμματιζόμενη ανά 
δίαυλο. 

1.6. Σύνθετη αντίσταση RF: 50 OHMS. 

1.7. Σταθερότητα συχνότητας (Frequency Stability):  Καλύτερη από ±1500Hz ή ±9,375ppm στα 160ΜΗz για 
θερμοκρασία  –15Ο  έως +55 ΟC. 

1.8. Τρόπος λειτουργίας: Simplex μιας συχνότητας και Simplex δύο συχνοτήτων, με προγραμματιζόμενη 
απόσταση συχνοτήτων Rx–Tx (στη δεύτερη περίπτωση). 

1.9. Προγραμματιζόμενο χρονοκύκλωμα διακοπής του σήματος εκπομπής (Time Out Τimer). 

1.10. Αριθμός διαύλων: 99 τουλάχιστον, με αύξουσα και φθίνουσα ακολουθία, σε μία ζώνη. 

1.11. Ευαισθησία δέκτη: Καλύτερη ή ίση από -3dBμV ή 0.70μV emf/20 dB SINAD, για διαυλοποίηση 
25 KHz  (Διευκρινίζεται ότι στο φύλλο συμμόρφωσης η τιμή θα πρέπει απαραίτητα να έχει μετατραπεί 
και δοθεί στις αναφερόμενες μονάδες). 

1.12. Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων πομποδέκτη (ΑF DISTORTION): Μικρότερη από 10%. 

1.13. Ισχύς AF συχνοτήτων: 2,5 Watts τουλάχιστον, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

1.14. Σύστημα συνεχούς υποτόνου: CTCSS και DTCS (προγραμματιζόμενο ανά κανάλι για εκπομπή 
και λήψη). Οι λαμβανόμενοι και εκπεμπόμενοι υπότονοι δεν πρέπει να δημιουργούν οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία στον πομποδέκτη. 

1.15. Σύστημα φίμωσης SQUELCH: carrier Squelch προγραμματιζόμενο. 

1.16. Εκπομπή ταυτότητας (ID): Προγραμματιζόμενη κατά ZVEI 1 [πέντε (5) αριθμητικών ψηφίων] 
και ενεργοποιούμενη με το πάτημα του P.T.T., αναγνωριζόμενη από τα υπάρχοντα μηχανήματα. Το 
σύστημα αυτό δεν πρέπει να μειώνει ή να παραμορφώνει τις επιδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του πομποδέκτη. Η συσκευή να παραδοθεί με προγραμματισμό εκπομπής της ταυτότητας στο τέλος της 
εκπομπής. 

1.17. Συνθήκες λειτουργίας: α) Θερμοκρασία: από –15Ο έως +55 ΟC. β) Σχετική υγρασία : 90% άνευ 
συμπυκνώσεως, για θερμοκρασία -15Ο έως +55 ΟC. 

1.18. Κρυπτοφώνηση σημάτων: Οι προσφερόμενοι πομποδέκτες να έχουν εγκατεστημένη και 
συνδεδεμένη στο εσωτερικό τους πλακέτα κρυπτοφώνησης φωνής, συνεργαζόμενη απόλυτα με τα 
υπάρχοντα αντίστοιχα συστήματα κρυπτοφώνησης, ενεργοποιούμενη – απενεργοποιούμενη από 
κατάλληλο κομβίο/πλήκτρο, το οποίο θα υπάρχει στην κεφαλή χειρισμού του πομποδέκτη. 

1.19. Διαστάσεις και βάρος: Οι προσφερόμενοι πομποδέκτες θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 
μικρότερες από 180x50x160mm (WxHxD), χωρίς να επηρεάζονται οι ζητούμενες επιδόσεις. 

1.20. Επιλεκτικότητα γειτονικού διαύλου δέκτη: 65 dΒ τουλάχιστον στα 25KHz. 

1.21. Απόρριψη αποκρίσεων ενδοδιαμορφώσεων: 65 dB τουλάχιστον. 

 

2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΟMΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

2.1. Oι προσφερόμενες συσκευές να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, σύγχρονης κατασκευής, μελετημένες 
και κατασκευασμένες για εγκατάσταση επί αυτοκινήτων που κατέχει η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες 
θα παραδοθούν έτοιμες προς αποτελεσματική εκμετάλλευση και λειτουργία, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των παρόντων προδιαγραφών και συνοδευόμενες με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και 
μικροϋλικά. 

2.2. Οι πομποδέκτες να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί σε μηχανική καταπόνηση και σε μεταβολές 
περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, να πληρούν τις απαιτήσεις των MIL.STD.810 αναφορικά με χαμηλή 
πίεση, υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, ομίχλη, σκόνη, 
κραδασμούς, σοκ. 

2.3. Οι ρυθμίσεις και ενδείξεις να βρίσκονται σε ενιαία κεφαλή χειρισμού, ενσωματωμένη στον κυρίως 
πομποδέκτη, o οποίος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση στο εμπρόσθιο μέρος του 
αυτοκινήτου (DASH-MOUNT). 
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2.4. Η τροφοδοσία των σταθμών θα γίνεται με 12V DC με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. Να αναγράφεται 
απαραιτήτως η κατανάλωση ρεύματος (εκφρασμένη σε Αμπέρ) για κατάσταση εκπομπής με RF OUT 25 
Watts, για κατάσταση λήψης με τη μέγιστη ισχύ AF και για κατάσταση αναμονής. 

2.5. Στην κεφαλή χειρισμού να υπάρχουν κομβία και διακόπτες ως εξής: α) Διακόπτης λειτουργίας (Power 
on/off), β) Κομβίον ή πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (Volume), γ) Κομβίον ή πλήκτρο ρύθμισης 
Squelch ή Squelch Monitor, δ) κομβία αλλαγής διαύλων επικοινωνίας, ε) Κομβίον ή πλήκτρο 
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης κρυπτοφώνησης. 

2.6. Επίσης, επί της κεφαλής να εμφανίζονται ενδείξεις λειτουργίας και κατάστασης των σταθμών, ως εξής: 
α) Ένδειξη λειτουργίας (Power on), β) Ένδειξη κατάληψης διαύλου (Rx), γ) Ένδειξη εκπομπής (Tx), δ) 
Ένδειξη διαύλου λειτουργίας (Channel number). Οι ανωτέρω ενδείξεις θα πρέπει να είναι καλά ορατές 
με οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. 

2.7. Επί του μικροφώνου, το οποίο να συνδέεται με τον πομποδέκτη με σπειροειδές καλώδιο και κατάλληλο 
συνδετήρα, να υπάρχει ενσωματωμένο πλήκτρο PTT. 

2.8. Οι προσφερόμενοι πομποδέκτες αυτοκινήτων να διαθέτουν θωρακισμένες βαθμίδες, έτσι ώστε να μην 
επηρεάζονται από τη λειτουργία του αυτοκινήτου, ούτε να επηρεάζουν το αυτοκίνητο κατά την 
εκπομπή με πλήρη ισχύ RF OUT. 

2.9. Στην οθόνη των πομποδεκτών να εμφανίζεται ο αριθμός διαύλου και όχι η συχνότητα λειτουργίας.  

 

3.  ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

3.1. Κυρίως σώμα πομποδέκτη με ενσωματωμένη κεφαλή χειρισμών και με κατάλληλη βάση στήριξης για 
αυτοκίνητα. 

3.2. Ανεξάρτητο εξωτερικό μεγάφωνο, ικανό να αποδίδει τη ζητούμενη ισχύ ακουστικών συχνοτήτων, με 
κατάλληλη βάση στήριξης. 

3.3. Κατάλληλο μικρόφωνο. 

3.4. Καλωδίωση τροφοδοσίας με ασφάλεια επί του θετικού πόλου και κατάλληλους ακροδέκτες στα άκρα 
της, μήκους πέντε (5) μέτρων τουλάχιστον. 

3.5. Δύο (2) πλήρη σετ κεραιών λ/4 ανθεκτικής κατασκευής, τύπου μαστιγίου, σύνθετης αντίστασης 50 Ω, 
με μεταλλική βάση για στήριξη επί του αυτοκινήτου, ακτινοβολητή με κατάλληλο κοχλία για την 
αφαίρεσή του και καλώδιο ομοαξονικό τύπου RG 58 ή αντίστοιχο, μήκους πέντε (5) μέτρων 
τουλάχιστον, με κατάλληλο συνδετήρα. 

3.6.  Ένα (1) πλήρες σετ κεραίας παραλλαγής, αυτοκόλλητου τύπου για εγκατάσταση στην εσωτερική 
πλευρά του παραθύρου του αυτοκινήτου (χωρίς κανένα εξωτερικό στοιχείο), σύνθετης αντίστασης 50 
Ω, και καλώδιο ομοαξονικό τύπου RG 58 ή αντίστοιχο, μήκους πέντε (5) μέτρων τουλάχιστον, με 
κατάλληλο συνδετήρα. 

3.7.  Ένα (1) πλήρες σετ κεραίας παραλλαγής, τύπου ραδιοφώνου σύνθετης αντίστασης 50 Ω, και καλώδιο 
ομοαξονικό τύπου RG 58 ή αντίστοιχο, μήκους πέντε (5) μέτρων τουλάχιστον, με κατάλληλο 
συνδετήρα.  

3.8. Οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία και 
αποτελεσματική εκμετάλλευση των προσφερομένων πομποδεκτών αυτοκινήτων, όπως δύο (2) 
κατάλληλες ασφάλειες 15Α καθώς και τουλάχιστον δύο επιπλέον κατάλληλοι συνδετήρες σύνδεσης του 
ομοαξονικού καλωδίου της κεραίας με το κύριο σώμα του σταθμού και με την προϋπόθεση να μην είναι 
‘’πρεσαριστού’’ τύπου. 

3.9. Για το σύνολο των προσφερόμενων πομποδεκτών να προσφερθούν δύο (2) τουλάχιστον σετ 
προγραμματισμού, για τον προγραμματισμό των πομποδεκτών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα 
οποία θα αποτελούνται από : α) ένα (1) οπτικό δίσκο λογισμικού (Software) με αντίστοιχη άδεια 
χρήσης και β) μία (1) καλωδίωση προγραμματισμού με τα απαιτούμενα interfaces (usb ή αντίστοιχο 
μετατροπέα usb to serial).  

3.10. Επίσης να προσφερθούν, δύο (2) βιβλία οδηγιών χρήσης (user manual), δύο (2) τεχνικά 
εγχειρίδια του πομποδέκτη, με αναλυτικά διαγράμματα, σχέδια και οδηγίες επισκευής και συντήρησης 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να είναι γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

 

4.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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4.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων πομποδεκτών να είναι σύμφωνα και εντός των ορίων 
των προδιαγραφών CEPT, ETSI. Επί των συσκευών να αναγράφεται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνομα 
του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο αριθμός παρτίδας και/ή ο αριθμός σειράς παραγωγής, η 
σήμανση ‘’CE’’ σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήμανση αυτή, το κωδικό σήμα 
αναγνώρισης της “κλάσης 2” (alert sign) και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 1555 
Κ.Υ.Α. Οικονομικών και Μεταφορών–Επικοινωνιών από 3–1–2002 (Φ.Ε.Κ. – 47/Β΄/23–1–2002). 

4.2. Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου 
‘’Declaration of Conformity‘’ – ‘’DoC‘’ σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1999/5/ΕΚ, Ν2867/2000 και 
την υπ’ αριθμ. 1555 Κ.Υ.Α. Οικονομικών και Μεταφορών – Επικοινωνιών από 3–1–2002 (Φ.Ε.Κ.–
47/Β΄/23–1–2002), πρωτότυπη ή νόμιμα επικυρωμένη. 

4.3. Μαζί με την προσφορά να κατατίθεται βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή νομίμου εκπροσώπου 
του, πρωτότυπη ή νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, στην οποία να δηλώνεται ότι ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός συμμορφώνεται με το Π.Δ. 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82/Α΄/5-3-2004), το οποίο 
αφορά στη συμμόρφωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τις διατάξεις των Οδηγιών 
2002/95/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ. 

4.4. Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που 
δεν ορίζονται επακριβώς από την παρούσα προδιαγραφή, είναι αυτά που ορίζονται με το υπ’ αριθμ. 
300-086 πρότυπο ΕΤSΙ ή άλλο ισοδύναμο. 

 

5.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

5.1. Η προσφορά θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης, 
στο οποίο θα ακολουθείται η ίδια σειρά και αρίθμηση με τις παρούσες προδιαγραφές (σε όλες τις 
ενότητες) και θα γίνεται οπωσδήποτε παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα και εδάφιο της τεχνικής 
προσφοράς, για κάθε περίπτωση. 

5.2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται από τις προδιαγραφές αυτές, θα πρέπει να 
προκύπτουν σαφώς από το επίσημο αναγνωρισμένο τεχνικό εγχειρίδιο/ φυλλάδιο. Κατά την 
περίπτωση όπου τα ζητούμενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα ανωτέρω εγχειρίδια/ φυλλάδια να 
κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια υλικού ή της 
επιχείρησης στην οποία ανήκει ο εν λόγω οίκος.  

5.3. Τα ζητούμενα μεγέθη θα πρέπει απαραιτήτως να δίδονται στο αναφερόμενο σύστημα μετρήσεων. 

5.4. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το 
εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και κατασκευής του προσφερόμενου υλικού. 

5.5. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προσφερομένου 
είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των ανταλλακτικών 
δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
Αντίγραφο της κατάστασης χωρίς τιμές μονάδας να επισυνάπτεται στην προσφορά. 

 

6.    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

6.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών τουλάχιστον, από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής των υλικών. 

6.2. Να παρέχονται όλα τα ανταλλακτικά και παρελκόμενα σε μικρό χρόνο από τη ζήτησή τους και πάντως 
εντός ενός (1) μηνός το ανώτερο και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή 
του υλικού στην έδρα της αναθέτουσας Υπηρεσίας. 

6.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη με άρτια οργανωμένο τεχνικό 
εργαστήριο. Η προμηθεύτρια Εταιρεία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από της 
ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας να προβεί στην επισκευή του μηχανήματος, διαφορετικά και για 
το διάστημα της εγγύησης, θα πρέπει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω 
προθεσμίας, με άλλο του ιδίου τύπου μέχρι την επισκευή του. 

6.4. Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας επισκευή της από την εταιρεία, τα 
έξοδα αποστολής θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία. 

6.5. Μετά τη δεύτερη επισκευή πομποδέκτη, εάν εμφανιστεί η ίδια βλάβη εντός ενός έτους από την τελευταία 
ημερομηνία επισκευής του, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τον πομποδέκτη αυτό με άλλο καινούργιο, του ιδίου ή καλύτερου τύπου. 
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6.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων 
ανταλλακτικών εντός του καθοριζόμενου χρονικού ορίου, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων 
της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων 
από τη σχετική Νομοθεσία. 

 

7.    ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

7.1. Χρόνος παράδοσης των υλικών, εντός τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

7.2. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της εκάστοτε Διεύθυνσης που διενεργεί τον 
Διαγωνισμό.  

7.3. Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί εντός χρόνου ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
παράδοσης. 

7.4. Κατά την παραλαβή οι πομποδέκτες θα πρέπει να είναι προγραμματισμένοι με τις συχνότητες που 
χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία. Οι συχνότητες, η ισχύ εκπομπής και οι λοιπές τεχνικές παράμετροι 
θα δοθούν στον προμηθευτή από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας (τηλ: 210-6984090 φαξ: 210-6977549), μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   

7.5. Κατά το στάδιο της παραλαβής, δείγμα τουλάχιστον ενός (1) πομποδέκτη ή πέντε τοις εκατό (5%) των 
πομποδεκτών για μεγάλες ποσότητες, μετά των παρελκομένων αυτών θα ελεγχθεί σε εργαστήριο από 
τεχνικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και παράλληλα θα διαπιστωθεί η δυνατότητα κρυπτοφώνησης 
της παρ. 1.18. 

 

8.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 

 

8.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη δωρεάν εκπαίδευση τουλάχιστον πέντε (5) 
τεχνικών της Ελληνικής Αστυνομίας για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εργασίμων ημερών, σε θέματα 
λειτουργικότητας και επισκευής των προσφερόμενων πομποδεκτών και των παρελκομένων τους. 

8.2.  Η εν λόγω εκπαίδευση θα πραγματοποιείται, εφόσον απαιτείται, μόνο μετά από σχετική πρόταση της 
Δ-νσης Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α. και εντός της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

8.3.  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει σε κάθε εκπαιδευόμενο 
πλήρη σειρά εντύπων σχεδίων και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να καλύπτεται κάθε πλευρά 
του αντικειμένου της εκπαίδευσης. 

 

Δ’ υποείδος : συσκευές ραντάρ (φορητές – χειρός – ελέγχου ταχύτητας οχημάτων) 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1. Η συσκευή να είναι φορητή χειρός, η οποία μετά από τη σκόπευση προς το κινούμενο όχημα να 
απεικονίζει σε κατάλληλη οθόνη (Display) την ταχύτητα του οχήματος σε Km/h και την απόσταση από αυτή, 
τουλάχιστον. 

1.2. Αισθητήριο τύπου “Laser”. 

1.3. Διαστάσεις : ≤  30x15x35 cm. 

1.4. Βάρος: ≤ 2,2 Kgr (συμπεριλαμβανόμενης και της μπαταρίας).   

1.5.Θερμοκρασίες λειτουργίας: -20oC έως +60oC τουλάχιστον. 

1.6. Πλάτος δέσμης ακτινοβολίας ≤ 3 miliradians. 

1.7. Δραστική εμβέλεια ≥ 600 m. 

1.8. Χρόνος μέτρησης ταχύτητας ≤ 0,35 sec. 

1.9.  Να έχει δυνατότητα μετρήσεων ταχύτητας τουλάχιστον 250Km/h. 

1.10. Ακρίβεια ενδείξεων έως ± 2 Km/h σε κάθε περίπτωση. 

1.11. Να διαθέτει κύκλωμα προστασίας από εξωτερικές παρεμβολές για να μην έχουμε λανθασμένες ενδείξεις.   

1.12. Να υπάρχει κατάλληλη διάταξη ευθυγράμμισης της δέσμης εκπομπής με την Echo που επιστρέφει στο 
δέκτη προς αποφυγή συγχύσεων στη μέτρηση. 

1.13. Η ακρίβεια της σκόπευσης να επιβεβαιώνεται με οπτικό ή ηχητικό σήμα. 

1.14. Τάση λειτουργίας DC, με κατανάλωση την μικρότερη δυνατή, η οποία να δηλωθεί. 
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1.15. Να λειτουργεί με κατάλληλο/ους επαναφορτιζόμενο/ους συσσωρευτή/ές καθώς και απευθείας από τον 
συσσωρευτή του οχήματος (12Volt). 

1.16.Να αναφερθούν λοιπά ουσιώδη τεχνικά στοιχεία, και λοιπές δυνατότητες. Να έχει πιστοποίηση IP 55 
τουλάχιστον. 

1.17. Κάθε Radar να φέρει τη πιστοποίηση ¨CE¨. 

1.18. Να πληροί το πρότυπο ΕΝ 60825 (IEC 60825) και αυτό να προκύπτει από πιστοποιητικό επίσημου 
αναγνωρισμένου Εργαστηρίου, το οποίο απαραίτητα να συνυποβληθεί. 

 

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

2.1. Κάθε συσκευή να συνοδεύεται από βαλίτσα ασφαλούς μεταφοράς, ιμάντα αναρτήσεως,  καλώδιο 
τροφοδοσίας για σύνδεσή του με το συσσωρευτή του οχήματος, τηλεσκοπικό τρίποδα στιβαρής κατασκευής 
ύψους 160 cm τουλάχιστον πάνω στον οποίο να προσαρμόζεται το Radar και κάθε άλλο παρελκόμενο που 
είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία του. 

2.2. Να παρασχεθούν φορητά ηλεκτρικά στοιχεία επαναφορτιζόμενα και φορτιστή που να λειτουργεί με την 
τάση δικτύου 230V / 50HZ. 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

3.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών (36 μηνών) τουλάχιστον, από την οριστική 
παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή 
να αντικαθιστά τα  φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής. 

3.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που 
οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την 
υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός 
μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της. 

3.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και 
ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε 
περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την 
εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία σε κάθε 
περίπτωση.   

3.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητηθεί από την 
Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους). 

3.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα μετά την 
εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την 
επισκευή της. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέφεται, σύμφωνα με την παραπάνω 
διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα. 

3.6. Να μην έχει ανακοινωθεί η απόσυρσή της για τα επόμενα τρία έτη. 

3.7. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων 
ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η καταστρατήγηση 
των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο επιβολής των 
προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

4.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες (90 ημέρες), από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

4.2. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

4.3. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης (Αμυγδαλέζα 
Αττικής - αποθήκες Ελληνικής Αστυνομίας - τηλέφωνο 210-2463328).  

4.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την 
ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα. 

4.5. Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και 
χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
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4.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον ισάριθμα με τις 
συσκευές άτομα της Υπηρεσίας στη χρήση και λειτουργία της συσκευής, για χρονικό διάστημα μίας 
τουλάχιστον (1) ημέρας.  

4.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για το Δημόσιο στην έδρα του προμηθευτή ή 
στην Διεύθυνση Τεχνικών  Εφαρμογών (Λ. Συγγρού 288), τουλάχιστον δύο τεχνικούς της στη συντήρηση και 
επισκευή των συσκευών για χρονικό διάστημα μίας (1) τουλάχιστον ημέρας, στους οποίους θα παραδοθούν 
δύο συνολικά τεχνικά έντυπα (service manual), καθώς και η αναφερόμενη, στην παράγραφο 5.3 των τεχνικών 
προδιαγραφών, κατάσταση ανταλλακτικών. Επιπρόσθετα θα εκπαιδευτούν στον έλεγχο-πιστοποίηση ορθής 
λειτουργίας τους. Τυχόν έξοδα προκύψουν θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά 
παροχής τεχνικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση βαθμονόμησης συσκευών στον έλεγχο-πιστοποίηση ορθής 
λειτουργίας τους.  

4.8. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι : α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς 
διαπίστωση της υπάρξεως της σήμανσης ‘CE’, καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, 
κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας 
των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου 
του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας. 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

5.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του 
κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά 
του. 

5.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και 
η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών. 

5.3. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προσφερόμενου 
είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των ανταλλακτικών δεν 
συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (αφορά μόνο στα υποείδη οχημάτων) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (§ 5.1.): 

Α/Α ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ* ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(€) (αριθμητικώς) 

1    

2    

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α (€) 
(αριθμητικώς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. (24%)  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Φ.Π.Α. 
 

Ε.Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ Ε.Τ.Τ.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

χωρίς Φ.Π.Α, περιλαμβανομένου Ε.Τ.Τ. (αριθμητικώς) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου αρ. 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 εταιρείας: της Εταιρείας με την επωνυμία 
…..……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,Α.Φ.Μ………….. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: 
των Εταιρειών α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, 
Α.Φ.Μ…………………………………………………………….. 
β)……….…………οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………,Α.Φ.Μ……………., 
γ)…………………οδός........................., αριθμός...............,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………., 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 
#...................# ευρώ, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………. (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών) με αντικείμενο ……………………. (αναγραφή του είδους  συμμετοχής) 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ………………………. (αναγραφή της αξίας του είδους συμμετοχής) 
σύμφωνα με τη με αριθμό ……………… διακήρυξή σας.  
 
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 ……..  
{Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς}. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ., 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) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς :  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου αρ. 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 εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ………………… Α.Φ.Μ.………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των 
Εταιρειών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
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 την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της ………….. (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 
…………. με αντικείμενο …….………..……  (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας 
………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό ………….. 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. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ., 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) 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς :  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου αρ. 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 εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ………….. Α.Φ.Μ.………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
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 την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών 
της υπ’ αριθ. …………… από ………….. σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την 
προμήθεια ………………………………………………… της υπ’ αριθ. ……….. διακήρυξης, προς κάλυψη αναγκών 
του …………………………….………………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής. 
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 Ν.Π.Δ.Δ., 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) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ  

Όπως έχει αναρτηθεί σε μορφή .XML ώστε να συνταχθεί μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της Ε.Ε στη 
σχετική απάντηση των συμμετεχουσών εταιρειών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
Αρμόδιος: Αστυνόμος Β’ ΘΕΛΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ. 101 77 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 213-1520472 – FAX: 213-1527082 
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ.  ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 

Αριθμός:  ……………….. 
Ποσό :  #......................# € 
Είδος: ……………………….. 
Προμηθευτής: …………………. 

 
Στην Αθήνα, σήμερα την …………..  του μηνός ……………. του έτους ………., στην έδρα του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, επί της οδού Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, Τ.Κ. 10177, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :  
α) To Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο, βάσει των κειμένων διατάξεων, από τον 
………………….., (ονοματεπώνυμα & υπηρεσιακή ιδιότητα), ο οποίος εφεξής, χάριν συντομίας, θα 
αποκαλείται «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αγοραστής» και  
β) Η εταιρεία με την επωνυμία …………………………………….., που εδρεύει στ… …….., επί της οδού ……….., 
ΤΚ ……..,  Α.Φ.Μ. ……….., Δ.Ο.Υ. ………., τηλ. …………., fax: ……………, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 
………………………, με Α.Δ.Τ. …………………………., η οποία εφεξής, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται 
«Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:      
 
Κατόπιν του διενεργηθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, δυνάμει της υπ’ αριθ. …………. 
διακήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με συστημικό α/α …………. στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ……………….. από ………… απόφαση του ………………… (υπηρεσιακή 
ιδιότητα υπογράφοντος) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η προμήθεια που μνημονεύεται 
στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου Προμηθευτή. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, 
αναθέτει την εν λόγω προμήθεια στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους 
κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτής, συνολικής αξίας …………………………. συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων, οιωνδήποτε δαπανών για την παράδοση αυτών ελεύθερων, Φ.Π.Α 24% και Ε.Τ.Τ. (αφορά 
στα υποείδη οχημάτων). 
 

Άρθρο 2 
Στοιχεία του υπό  προμήθεια είδους 

1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή αυτού, ορίζονται ως κατωτέρω :  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ)  
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(ΕΥΡΩ) 
Υποείδος    
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%    
Ε.Τ.Τ. (αφορά στα υποείδη οχημάτων)     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε.Τ.Τ. (αφορά στα υποείδη οχημάτων)  
 
2. Στην τιμή μονάδας του υπό προμήθεια είδους, περιλαμβάνεται η αξία του είδους, οιαδήποτε δαπάνη 
για την παράδοση αυτού ελεύθερου, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οιαδήποτε άλλη δαπάνη, εκτός 
του Φ.Π.Α. και του Ε.Τ.Τ. (αφορά στα υποείδη οχημάτων). 
3. Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε 
καμία μεταβολή από οιαδήποτε αιτία. 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών 

1. Το υπό προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήματος …………….. (χρόνος που 
προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του υποείδους) από την υπογραφή της παρούσας, 
στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α. (Αχαρνές 
Αττικής).  
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, δύναται σε αντικειμενικά 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, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά προ της λήξης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης. 
3. 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 είδη, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.   
4. 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. 

 
Άρθρο 4 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Το υπό προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι καινούργιο 
και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος), σε 
συνδυασμό με την από ………….. προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.  
 

Άρθρο 5 
Παραλαβή ειδών 

 1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίνει εντός ………….. ημερών (χρόνος που 
προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές υποείδους) από την ημερομηνία παράδοσης αυτών από 
αρμόδια Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και εφόσον πραγματοποιηθούν όλοι οι 
προβλεπόμενοι από τα έγγραφα της σύμβασης έλεγχοι, οι οποίοι (έλεγχοι) ορίζονται αναλυτικά στις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος). Τα συνταχθέντα 
πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 
 2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ’ αναφερόμενα στο 
άρθρο 209 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 6 

Τρόπος και χρόνος πληρωμής 
1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια υλικού, τυχόν εργασίες 
εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού της Αστυνομίας και την εκπλήρωση κάθε άλλης 
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συναφούς υποχρέωσης του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
ανέρχεται στο ποσόν των ………………………………………………. ευρώ (……………………………….€), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης (αφορά στα υποείδη οχημάτων) και 
όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. 
2. Το έργο εντάσσεται στην Πράξη ……………………. με την με αρ. Απόφαση Ένταξης 
……………………………… και κωδ. ΟΠΣ (MIS) …………………………….. Το σύνολο των δαπανών του έργου 
(Κοινοτική και Εθνική Συνδρομή) θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό …………………………………. Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ) 
………………………..του Υπουργείου Εσωτερικών). 
3. (Προστίθεται κατά περίπτωση) Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει με τη χορήγηση 
έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση 
ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016 και η καταβολή του υπολοίπου, μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 
Η ανωτέρω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως 
έως την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπ΄ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και  
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), κατόπιν προηγούμενης θεώρησης των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από την αρμόδια επιτροπή. 
6. Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζομένων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 
7. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν δύναται να γίνει προς της ημερομηνίας της οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντιστοίχου πρωτοκόλλου.  
          

Άρθρο 7 
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 
2. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
3. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
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Άρθρο 8 
Εκπαίδευση 

Όπως ρητά προβλέπεται στο Παράρτημα I / υποπαράρτημα υποείδους «Τεχνικές Προδιαγραφές». 
 

Άρθρο 9 
Εγγύηση καλής λειτουργίας – Τεχνική υποστήριξη (service) – Ανταλλακτικά 

 Όπως ρητά προβλέπεται στο Παράρτημα I / υποπαράρτημα υποείδους «Τεχνικές Προδιαγραφές». 
 

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του εγκαίρως και 
προσηκόντως, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 11 
Υποκατάσταση προμηθευτή 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της Συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων 
του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό 
πρόσωπο.  
2. 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. 

 
Άρθρο  12 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης 
1. Η αναθέτουσα αρχή δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : 
α) Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
γ) Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με Απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
Άρθρο  13 

Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις 
1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος  από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που 
είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης, λαμβανομένων υπ’ όψιν των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει αυτός να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία 
που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα 
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έκπτωτος, εντός τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 
συμμόρφωσης.  

2. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, επιβάλλεται, κατόπιν κλήσης του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
3. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 
Άρθρο 14 

Ποινικές Ρήτρες 
Για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα του άρθρου 207 του 
Ν. 4412/2016. 

Άρθρο  15 
Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση 

1. Ο Ανάδοχος δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των ανωτέρω άρθρων 13 και 14 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 
2. Η εν λόγω Απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 16 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε 
εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία : 

 
Αριθμός Ημερομηνία Τράπεζα έκδοσης Ποσό Υπέρ της εταιρείας 

 
 

…………… 
 
 

…………… ………………… …………….. ……………………….. 

 
Άρθρο 17 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
Άρθρο 18 

Ανωτέρα Βία 
1. Στην παρούσα Σύμβαση, ο όρος «ανωτέρα βία» νοείται ότι περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις περιπτώσεις, οι 
οποίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, νομολογία και τα συναλλακτική ήθη και συνήθειες, 
συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες δε δύνανται να 
προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της 
παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου. 
2. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά 
συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που 
συνιστά ανωτέρα βία. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, 
κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της 
Σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή, την 
ύπαρξη τέτοιας κατάστασης. 
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Άρθρο 19 
Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να υποβάλλει εγγράφως τα ενδεχόμενα ερωτήματά της στον Ανάδοχο. 
Όταν συντρέχουν λόγοι επείγοντος, επιτρέπεται η υποβολή ερωτημάτων και με οιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέσο. Μόλις εκλείψουν οι εξαιρετικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλει και εγγράφως 
το ερώτημα.  
2. Τα ερωτήματα που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και 
ακρίβεια, οφείλει δε να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε σχετική διευκρίνιση που αυτός κρίνει 
απαραίτητη, να παρέχει σε αυτόν όλα τα στοιχεία που ζητά και να θέτει στη διάθεσή του κάθε 
σχετικό έγγραφο ή οιασδήποτε άλλης μορφής στοιχείο συνδέεται με το εκάστοτε τεθέν ερώτημα. Ο 
Ανάδοχος απαντά στα τεθέντα ερωτήματα εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, όπου λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του 
ερωτήματος είναι δυνατόν να απαντήσει προφορικά, εφόσον η φύση αυτού προσφέρεται για 
προφορική και άμεση απάντηση.  
3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικότερων ρυθμίσεων, οιαδήποτε ειδοποίηση ή επικοινωνία 
μεταξύ των Μερών θα είναι γραπτή και θα θεωρείται ότι δόθηκε ή πραγματοποιήθηκε προσηκόντως, 
εφόσον παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος με συστημένη επιστολή ή υποβλήθηκε στο 
Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση που 
αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο ή διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (και επιβεβαιώθηκε η παραλαβή της).  
4. Όλα τα έγγραφα του Αναδόχου μεταξύ των οποίων και τα παραδοτέα που απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή  στην παρακάτω διεύθυνση :  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ. 101 77 - ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. : 213 - 1520474, fax : 213 - 1520813  
e-mail : logistics.div@hellenicpolice.gr 

 
Άρθρο 20 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
1. Ως εκπρόσωπος του Αναδόχου για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται…………….., Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας, με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: ……………., Τ.Κ. ………, τηλ. ……………….., 
fax: ……………….., e-mail: ………………………….. 
2. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή 
και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής. 
3. Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη Σύμβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να 
αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα που αφορούν στη Σύμβαση και να διευθετεί για 
λογαριασμό του οιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και 
όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 21 

Λοιποί όροι 
Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα Σύμβαση όρους, ισχύουν τ’ αναφερόμενα στη 
σχετική με την παρούσα προμήθεια Διακήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την 
………… προσφορά του προμηθευτή. 
 

Άρθρο 22 

mailto:logistics.div@hellenicpolice.gr
mailto:prooptiki-sa@ath.forthnet.gr
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Δημοσιότητα 
Για λόγους δημοσιότητας, θα επικολληθεί σε σημείο των υπό προμήθεια ειδών, αυτοκόλλητη ένδειξη 
συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 23 

Βαρύτητα εγγράφων 
1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα Σύμβαση, 
την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το έργο. 
2. Προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουομένων ρυθμίσεων, εκτός των όρων που αναφέρονται 
ειδικά στην παρούσα Σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή 
στηρίζεται, πλην βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω 
αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας : 
α. Η παρούσα σύμβαση. 
β. Η προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.  
γ. Η υπ’ αριθ. 23/2018 Διακήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι 
πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 
 

Άρθρο 24 
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις 

1. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
2. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α’-143) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’-147) ως ισχύουν και οι όροι 
της υπ’ αριθ. ……../2018 Διακήρυξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
             
- Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπεγράφη νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, επί των 
οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

- Εκ των ανωτέρω πρωτοτύπων της Σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Προμηθειών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου 
του, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Ελληνικό Δημόσιο 

 
 
 
 
 

Ο προμηθευτής 
και γι’ αυτόν 

 

 

 

 




	Περιεχόμενα
	1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
	1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
	1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
	1.4 Θεσμικό πλαίσιο
	1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
	1.6 Δημοσιότητα
	1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

	2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	2.1 Γενικές Πληροφορίες
	2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
	2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
	2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
	2.1.4 Γλώσσα
	2.1.5 Εγγυήσεις

	2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
	2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
	2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
	2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
	2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
	2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
	2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
	2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
	2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
	2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα


	2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
	2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

	2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
	2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
	2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
	2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
	2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.
	2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
	2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών


	3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
	3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
	3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

	3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
	3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
	3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
	3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

	4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)
	4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
	4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
	4.4 Υπεργολαβία
	4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
	4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

	5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	5.1 Τρόπος πληρωμής
	5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
	5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

	6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών
	6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
	6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
	6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Τεχνικές Προδιαγραφές
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (αφορά μόνο στα υποείδη οχημάτων)
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης


		2018-10-10T08:38:22+0300




