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ΠΡΟΣ:    ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/3γ 
  Τηλέφ. : 210 3483144 
ΚΟΙΝ.:     Φ.600.163/52/420106 
  Σ.3088 
  Αθήνα, 09 Οκτ 20 

 

ΘΕΜΑ: Συµβάσεις - ∆ιαγωνισµοί για την Προµήθεια Εφοδίων - Υλικών [∆ιενέρ-
γεια ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης, για την Προµήθεια Ειδικοποιηµέ-
νων Οχηµάτων Μεταφοράς Προσωπικού (Βασικής Υγειονοµικής Υπο-
στήριξης) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, 
στο Πλαίσιο Συνδροµής των Ενόπλων ∆υνάµεων στη ∆ιαχείριση της 
Προσφυγικής Κρίσης προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόµε-
νης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της 
Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξηµένων Μετανα-
στευτικών - Προσφυγικών Ροών (Α∆ 118/20).] 

  

ΣΧΕΤ.: α. Ν∆ 721/1970 Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆» 
 β. Ν∆Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής 

Εξουσίας» 
 γ. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆η-
µοσίων Συµβάσεων» 

 δ. Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76), «Τροποποίηση ∆ιατάξεων Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 (Άρθρο 14 Αντι-
µετώπιση Έκτακτων και Επειγουσών Αναγκών) 

 ε. Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α 21), «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερνη-
τικού Έργου και Άλλες ∆ιατάξεις (Άρθρο 96 Συνδροµή του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άµυνας στη ∆ιαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης)» 

 στ. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 / 8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 

 ζ. Ν.4636/2019 (ΦΕΚ Α 169), «Περί ∆ιεθνούς Προστασίας και Άλλες 
∆ιατάξεις (Α. 122 Παράταση Προθεσµίας)» 

 η. Ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α’ 207/ 17 ∆εκ 19) «Ρυθµίσεις θεµάτων του  
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 17 Τρο-
ποποίηση του Άρθρου 96 του Ν.4368/2016) 

 θ. Το Κανονισµό Κρατικής ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
 ι. Φ.815/191/687481/Σ.3284/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4ε 
 ια. Φ.600/153/684791/Σ.3286/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4α 
 

 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη : 
 

  α. Οι διατάξεις των (α), (γ) έως (θ) σχετικών, οι οποίες αφορούν στο 
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις προ-
µήθειες στο ∆ηµόσιο.  
 

  β. Το (β) σχετικό που αφορά στη µεταβίβαση της οικονοµικής εξου-
σίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοικήσεως των Ενό-
πλων ∆υνάµεων. 
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  γ. Το (ι) σχετικό που αφορά στη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 
εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (999.000,00€), στο πλαίσιο 
υλοποίησης της προµήθειας του θέµατος. 
 
  δ. Η (ια) σχετική εντολή διενέργειας προµήθειας του ΓΕΣ/Γ1, για τη 
σύναψη σύµβασης, για την προµήθεια ειδικοποιηµένων οχηµάτων µεταφοράς 
προσωπικού (βασικής υγειονοµικής υποστήριξης), για την κάλυψη ανάγκης του 
θέµατος καθώς και της γνωστοποίησης στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), 
των υποψηφίων οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν σε έρευνα αγοράς για την 
εν λόγω προµήθεια. 
 

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ µ ε 
 

 2. τους οικονοµικούς φορείς, για την προµήθεια ειδικοποιηµένων 
οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού (βασικής υγειονοµικής υποστήριξης), 
σύµφωνα µε το (ια) σχετικό : 
 

  α. ΒUSTRUCK AUTOTEKNIK 
 

  β. ΜΑΝ HELLAS TRUCK & BUS S.A 
 

  γ. NORDETO EE 
 

  δ. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 
 

  ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 
 

  στ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
 

  ζ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ 
 

  η. Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ 
 

Αριθµός Πρόσκλησης : 118/2020 
 

να συµµετάσχουν στη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυ-
ξης, για την προµήθεια 10 ειδικοποιηµένων οχηµάτων µεταφοράς προσωπι-
κού (βασικής υγειονοµικής υποστήριξης), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 
ύψους εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (999.000,00€), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο Παράρτηµα «Α» της παρούσης, σύµφωνα µε τα άρθρο 32 πα-
ράγραφος 2γ και 32Α του Ν.4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότη-
τας - τιµής σύµφωνα µε τα άρθρο 86 του Ν.4412/ 2016, η οποία εκτιµάται βάσει 
κριτηρίων που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης σύµβασης, µε τις 
επιφυλάξεις του άρθρου 88 (Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές) και τα κατά περί-
πτωση διαλαµβανόµενα στο άρθρο 90 (Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές) του 
Ν.4412/2016.  
 
 3. Η χρηµατοδότηση της εν λόγω προµήθειας βαρύνει τον Π/Υ οικ. έτους 
2020, στον ΕΦ : 1.011-701-00.000.00 και ΑΛΕ : 3120201001, µε α/α έγγραφης 
αναφοράς 20201011701000000001308, ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους εν-
νιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (999.000,00€), συµπεριλαµβανοµένων 
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των κατά νόµο προβλεποµένων κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών δαπανών 
που βαρύνουν την προµήθεια. 
 
 4. Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας προµήθειας, είναι η Ανώτατη Στρατιω- 
τική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προµηθειών (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ). 
 
 5. Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών - προσφορών  (διαδικασία 
µε διαπραγµάτευση) µέχρι την 23 Οκτ 20, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ 
(καταληκτική ηµεροµηνία), στη Γραµµατεία του ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ (∆ιεύθυνση : 
Π. Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483228/210 3459946, FAX : 210-
3454603). 
 
 6. H αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια 
ηµέρα µε την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών ενώπιον της Επιτροπής ∆ιε-
νέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆). 
 
 7. Κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευ- 
ση, όπως έχει στο Παράρτηµα «Α». 
 
 8. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος παρακαλείται για τις ενέρ-
γειες της παραγράφου 1.1.3.2.1.1 του Παραρτήµατος «Α». 
 
 9. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο 
µέχρι και 6 ηµέρες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα. Αρµόδιος χειριστής είναι το : ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ (Τµήµα 
Οχηµάτων), τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 2103483144, Fax : (+30) 210-3454603. 
 
 10. Υπεύθυνος αξιωµατικός συντονιστής της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, για την εν λόγω 
προµήθεια, ορίζεται ο Σχης (ΥΠ) Αναστάσιος Μαυροµάτης. 
 

 11. Χειριστής θέµατος : Λγός  (ΤΧ)  Κωνσταντίνος Ματσούκας,  Επιτελής  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ, τηλ.: 210-3483144. 
 

 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Λοχαγός (ΤΧ) Κωνσταντίνος Ματσούκας  
        Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ 

∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

«Α» Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιαπραγµάτευση Χωρίς Προηγούµενη ∆ηµοσί-
ευση Προκειµένου να Συναφθεί Σύµβαση για την Προµήθεια Ειδικοποιηµέ-
νων Οχηµάτων Μεταφοράς Προσωπικού (Βασικής Υγειονοµικής Υποστήρι-
ξης) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαί-
σιο Συνδροµής των Ενόπλων ∆υνάµεων στην ∆ιαχείριση της Προσφυγικής 
Κρίσης προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόµενης σε Γεγονότα 
Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγου-
σας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξηµένων Μεταναστευτικών - Προσφυγικών 
Ροών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Αποδέκτες για Ενέργεια   
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 
Αποδέκτες για Πληροφορία   
ΓΕΣ/Γ1/4 ΝΑΙ - 
ΑΣ∆ΥΣ/∆Γ΄Κ ΝΑΙ - 
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ - ∆ΕΠΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1ο ΤΥΛ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Φ.Υ. (ΑΠ 118/20) ΝΑΙ ΝΑΙ 
 



 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/3γ 
 09 Οκτ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600.163/52/420106/Σ.3088  
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ 

ΤΗΣ Α∆ΗΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)  

 
Επωνυµία Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση 

Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ) / 
∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) 

Ταχυδροµική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδροµικός Κωδικός 15778 
Χώρα1 Ελλάδα, GR3 
Κωδικός ΝUTS2 Κεντρικός Τοµέας Αθηνών  EL 303 
Τηλέφωνο 210 - 3483144 
Φαξ 210 - 3454603 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  asdysdpm@otenet.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες3 Λγός (ΤΧ) Κωνσταντίνος Ματσούκας 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.army.gr 

 
1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) 
 

Καθορίζεται η Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού  (ΑΣ∆ΥΣ) / 
∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ)] η οποία είναι Σχηµατισµός Ενόπλων ∆υνάµεων του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). 
 
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το ∆ηµόσιο4 (άµυνα).  
 
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας5 
 
 1.1.3.1 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί  οποιαδήποτε προφορική και γραπτή 
επικοινωνία σε σχέση µε άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών στοιχείων της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενο της προφορικής 
επικοινωνίας τεκµηριώνεται επαρκώς. Ειδικότερα οι προφορικές επικοινωνίες µε τους 
προσφέροντες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιεχόµενο 
και την αξιολόγηση των προσφορών τεκµηριώνονται επαρκώς και µε τα ενδεδειγµένα 
                                                           
1
 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.  

2
 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16. 

3
 Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος 

(FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, 
καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
  Ν.4270/14, Άρθρο 14, παρ. 1.στ.: Κεντρική ∆ιοίκηση ή ∆ηµόσιο ή Κράτος περιλαµβάνει την Προεδρία της 

∆ηµοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρ− τητες Αρχές που 
δεν έχουν νοµική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόµησης, η Βουλή των Ελλήνων 
περιλαµβάνεται και αυτή στην Κεντρική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της, ως προς τον 
προϋπολογισµό εξόδων και τον ισολογισµό−απολογισµό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης και 
οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της µονάδες και µονάδες του προϋπολογισµού 
της, χωρίς αυτοτελή νοµική προσωπικότητα. 

5
 Επιλέγονται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22, παρ. 2 και 3σε συνδυασµό µε 

το 32
Α
. 
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µέσα, όπως µε γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της 
επικοινωνίας.  
 

1.1.3.2 Τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων 
περιλαµβάνουν τα έγγραφα της σύµβασης, τις αιτήσεις συµµετοχής, τις επιβεβαιώσεις 
ενδιαφέροντος και τις προσφορές και προς τούτο η διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας 
και επικοινωνίας γίνεται υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή. Συγκεκριµένα κατά περίπτωση: 
 
   1.1.3.2.1 Αποστολή της παρούσας πρόσκλησης συµµετοχής σε 
διαπραγµάτευση: 
 

1.1.3.2.1.1 Στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων 
Ελλάδος, για την κατά την κρίση τους ενηµέρωση των µελών της, λαµβάνοντας υπόψη  
τους περιορισµούς δηµοσιότητας της παραγράφου 1.6 του παρόντος. 

 
1.1.3.2.1.2 Στους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς 

(µε την χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων - σηµείων επαφής / επικοινωνίας που έχουν 
δηλωθεί), που συµµετείχαν σε έρευνα αγοράς για τον λόγω πρόγραµµα προµήθειας, ή / 
και σε προηγούµενες διαδικασίες για την σύναψη συµβάσεων προµήθειας οµοειδών ή 
συναφών ειδών ή / και εκτιµάται ότι δύναται να υποβάλουν προσφορά, ήτοι (κατά 
αλφαβητική σειρά επωνυµίας): 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΒUSTRUCKAUTOTEKNIK 
κ. Παππάς Κώστας 
τηλ. 2105124254, 6947707980 
Ιφιγενείας 5, Κολωνός 

 
bustrucks.autotecnik@gmail.com 

2. ΜΑΝ HELLAS TRUCK & BUS S.A 
τηλ. 2106194818, 
κ. Γεώργιος Ρουγκέρης 
Λωφ. Ειρήνης 23, Ασπρόπυργος 

 
georgios.roungeris@man.eu 

3. NORDETOEE 
26ης Οκτωµβρίου 76 Θεσσαλονίκη  
Τηλ:69464095 

 
info@nordeto.com 

4. ΥΙΟΙ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 
κ. Παπαδάκης Κων/νος 6934654215 
τηλ. 2105565041, Λ. Γέλας Ελευσίνα 

 
kostas.i.papadakis@neoplan.gr 

5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 
Τηλ 2105127353 - 2105127519 
Λ. Αθηνών 218 

 
info@petropoulosgroup.gr 

6. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
κ. Μαξακούλης Παντελής 
τηλ. 2103427000, Παιανία 

 
infotruckandbus.gr 

7. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ 
κ. Χαµακιώτης Αθανάσιος 6945233889 
τηλ. 210 2585727,  
Κυρίλλο Ασπροπύργου 

 
a@chamakiotis.gr 

8. 
 

Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ 
Βερικοκιάς 3, Αχαρνές, ΤΚ 13672 

info@mantos.gr 
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 ∆ύνανται να γίνουν αποδεκτές και προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, µε την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις 
απαιτήσεις και λοιπούς όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Επισήµανση: Ο αρµόδιος χειριστής της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, µετά την αποστολή του 
παρόντος, στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος και στις ως άνω αναφερόµενες 
εταιρείες, να προβεί σε επιβεβαίωση λήψης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος 
ή ασυµφωνίας της παραγµατικής διεύθυνσης αποστολής µε την αναγραφόµενη στον 
Πίνακα της παραγράφου 1.1.3.2.1.2, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ δύναται να προβεί σε αλλαγή / 
επικαιροποίηση της / των ορθής /-ών διευθύνσεως /-σεων µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του 
ΓΕΣ/Γ1. 
 
   1.1.3.2.2 Υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονοµικούς 
φορείς εντός σφραγισµένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Φάκελος  
Προσφοράς», ο οποίος περιλαµβάνει τους (υπό)φακέλους: 
 
     1.1.3.2.2.1 «Αίτηση Συµµετοχής / Επιβεβαίωση 
Ενδιαφέροντος - ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Τεχνική Προσφορά». 
 
     1.1.3.2.2.2 «Οικονοµική Προσφορά». 
 
   1.1.3.2.3 Υποβολή αποδεικτικών µέσων από τον προσωρινό 
ανάδοχο φορείς εντός σφραγισµένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη  
«∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την ΑΑ. 
 
 1.1.3.3 Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι 
αναθέτουσες αρχές µεριµνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων και του 
απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής. Εξετάζουν το περιεχόµενο 
των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής τους. 
 
 1.1.3.4 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη µορφή στην ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4 της παρούσας πρόσκλησης και θα αποσφραγισθούν -  
αξιολογηθούν κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας. 
 
 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

 
1.2.1 Είδος διαδικασίας  
 

Κατά εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν.4368/2016(ΦΕΚ Α΄ 21) που 
αφορούν στη συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 17 του Ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207), 
για την ανάδειξη του / των οικονοµικού /-ών φορέα /-ων (αναδόχου / -ων) θα διεξαχθεί 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τα άρθρα 32 
παράγραφος 2γ και 32Α του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 142), για κάλυψη απαιτήσεων στο 
µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας 
ανάγκης ανάσχεσης των αυξηµένων προσφυγικών ροών. 

 
1.2.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
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Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το ΥΠΕΘΑ 1.011, Ειδικός 

Φορέας701-00.000.00 και ΑΛΕ 31-2.02-01.001 (Αγορές Οδικών Μέσων). 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισµού 

του οικονοµικού έτους 2020  του Φορέα. 
 
∆ιαταγή διάθεσης: Φ.815/191/687481/Σ.3284/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4ε 

 
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της σύµβασης 

 
1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης  
 

1.3.1.1 Η προµήθεια των δέκα (10) καινούργιων ειδικοποιηµένων 
οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού (βασικής υγειονοµικής υποστήριξης), 
προορίζονται για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών µετακινήσεων του προσωπικού του 
Στρατού Ξηράς για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ και µεταφοράς 
µεταναστών – προσφύγων (που χρήζουν βασικής υγειονοµικής υποστήριξης), στο πλαίσιο 
συνδροµής των Ενόπλων ∆υνάµεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την 
αντιµετώπιση της διαρκώς αυξανόµενης µεταναστευτικής / προσφυγικής ροής. 
Συγκεκριµένα στο πλαίσιο της προµήθειας περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
 

1.3.1.1.1 Τα παραδοτέα οχήµατα θα έχουν ολοκληρώσει την 
προβλεπόµενη από το αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου, 
συντήρηση βάσει χιλιοµέτρων ή ετών λειτουργίας / χρήσης.  

 
1.3.1.1.2 Τα οχήµατα θα είναι πλήρως εξοπλισµένα και έτοιµα για 

χρήση, µε τον εξοπλισµό σε κατάσταση άµεσης λειτουργίας, όπως αναλυτικά 
αναγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή της Προσθήκης «1/Ι» του παρόντος. 

 
1.3.1.1.3 Υποβολή προτάσεων για αναβαθµίσεις / εκσυγχρονισµό 

(µε αναλυτικά τεχνοοικονοµικά στοιχεία) κατά τη διάρκεια χρήσης των συµβατικών υλικών, 
καθώς επίσης και  

 
1.3.1.1.4 Παροχή εκπαίδευσης συγκεκριµένου αριθµού 

εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής (ΑΑ). 
 

1.3.1.1.5 Τα προς προµήθεια οχήµατα κατατάσσονται στους 
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 34114122-0 
[Οχήµατα µεταφοράς ασθενών (ατόµων που χρήζουν βασικής υγειονοµικής 
υποστήριξης)].  

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

σύµβασης δίδεται στο Παράρτηµα «Ι» της παρούσας διακήρυξης.  
 
 

1.3.2 Υποδιαίρεση σύµβασης σε τµήµατα  
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∆εν απαιτείται και δεν είναι δυνατή η υποδιαίρεση της σύµβασης σε τµήµατα λόγω 
της φύσης του συµβατικού αντικειµένου. 
 
1.3.3 Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 

 
1.3.3.1 Η εκτιµώµενη (καθαρή) αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 

οκτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (805.645 €)6.  
 

1.3.3.2 Η εκτιµώµενη (καθαρή) αξία της σύµβασης, µε προϋπολογισµό 
κόστους προµήθειας ενός (1) ειδικοποιηµένου οχήµατος µεταφοράς προσωπικού βασικής 
υγειονοµικής υποστήριξης έως 80.564,50 € [προσφερόµενη τιµή – ΠΤ της οικονοµικής 
προσφοράς, όπως αναλύεται στον Πίνακα της παραγράφου 3 του υποδείγµατος 
Οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα V του παρόντος)], είναι ενδεικτική και δεσµευτική ως 
προς το µέγιστο και προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς που διενεργήθηκε από το αρµόδιο 
προσωπικό του ΓΕΣ, συνυπολογιζοµένου της εκπαίδευσης προσωπικού. 

 
1.3.3.3 Στις τιµές «καθαρής αξίας» συµπεριλαµβάνονται και οι κρατήσεις που 

αναφέρονται στην συγκεκριµένη παράγραφο της παρούσας και όλα τα έξοδα µέχρι 
παράδοσης των συµβατικών υλικών στον τελικό προορισµό (στρατόπεδο Αττικής) και της 
αντίστοιχης εκπαίδευσης του προσωπικού (χειριστών) σε µονάδα του ν. Αττικής. 
 
1.3.4 ∆ικαίωµα Προαίρεσης 

 
∆εν υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης. 

 
1.3.5 Αυξοµείωση ποσοτήτων 

 
Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, ως εξής: 

 
1.3.5.1 Ολόκληρη την προς προµήθεια ποσότητα. 

 
1.3.5.2 Μεγαλύτερη ποσότητα έως το 15% (επιπλέον ένα όχηµα) της 

αρχικής αναγραφόµενης στην παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος. 
 

1.3.5.3 Μικρότερη ποσότητα έως το 50% της αρχικής αναγραφόµενης στην 
παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος. 

 
 Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται προηγούµενη 
αποδοχή από τον προµηθευτή. 

 
1.3.6 ∆ιάρκεια της σύµβασης 
 

1.3.6.1 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε  δυο (2) µήνες  από την 
υπογραφή αυτής. 

 
1.3.6.2. Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τροποποίησης /-

σεων) θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

                                                           

6
ΦΠΑ: 193.354,80 , συνολική µέγιστη δαπάνη 990.000 €. 
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1.3.6.2.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

 
1.3.6.2.2 Ολοκληρώθηκε η οριστική παραλαβή των συµβατικών 

υλικών στο χώρο που ορίζεται στη παρούσα.  
 
1.3.6.2.3. Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συµβάσεως, αφού 

προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
1.3.6.2.4. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές 

υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής 
κυρώσεων ή εκπτώσεων ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

 
1.3.7 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης 

 
Όπωςδίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας πρόσκλησης. 
  
1.3.8 Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 86 (Κριτήρια ανάθεσης) του (δ) σχετικού (ν.4412/2016), η οποία εκτιµάται βάσει 
κριτηρίων που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης σύµβασης του θέµατος 
(Παράρτηµα Ι του πρόσκλησης), µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 88 (Ασυνήθιστα χαµηλές 
προσφορές) και τα κατά περίπτωση διαλαµβανόµενα στο άρθρο 90 (Ισότιµες και 
ισοδύναµες προσφορές). 
 
 
1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις  

κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως7: 
 
1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως ισχύει. 
 
1.4.2 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.3 Του Π∆/1926 (ΦΕΚ Α΄241), παράγραφος 17, άρθρο 5, (κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 3, Ν.1678/1944 και ισχύει. 
 

                                                           
7
 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να 
περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στο πλαίσιο της 
ρήτρας ευελιξίας. 
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1.4.4 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 
1.4.5 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές». 

 
1.4.6 Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄) «Ενιαίο Κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
Άλλες ∆ιατάξεις». 

 
1.4.7 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»8.  Σε περίπτωση µη επάρκειας ικανού 
αριθµού κατάλληλου εξειδικευµένου προσωπικού που δύναται να συµµετάσχει στη 
διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν µε µέριµνα της ∆ιοίκησης.    

 
1.4.8   Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…». 
 
1.4.9   Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
 
1.4.11   Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
1.4.12   Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 
1.4.13   Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα», 
 
1.4.14   Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδροµής 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης 
συντονιστικού οργάνου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
1.4.15   Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
1.4.16   Της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
1.4.17   Της µε αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «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). 
 

                                                           
8
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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1.4.18   Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

 
1.4.19   Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 
1.4.20    Του ν. 4514/2018 (Α’ 14) «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες 
διατάξεις». Άρθρο 111 [Τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 
2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α΄ 248)]. 

 
1.4.21    Του ν. 4587/18 (ΦΕΚ Α΄ 218) «Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων -
Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο ∆ιαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού 
∆ιαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις (Α. 7 Παράταση προθεσµίας)». 

 
1.4.22    Του ν. 4636/19 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί ∆ιεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις (Α. 
122 Παράταση προθεσµίας)».   
 
1.4.23    Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.24    Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων 
και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 
[Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)]. 

 
1.4.25   Της Υ.Α. υπ. αριθµ.2063/∆1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση 
Παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» . 

 
1.4.26   Της µε αρ. Φ.800/133/134893 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση Οικονοµικής 
Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της 
∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται 
από αυτές (ΦΕΚ Α 2300/03-12-2007)». 

 
1.4.27   ΑΠ Φ.900/6/561022/Σ.347/23 Σεπ 19/ΓΕΕΘΑ/Α΄ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)/Α1/ 
Τµ.1 (∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 
1.4.28 ΑΠ Φ.900/33/38131/Σ.279/25 Σεπ 19/ΓΕΣ/Α1 (∆ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)/2α 

 
1.4.29  Του ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207 / 17 ∆εκ 19) «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 17, Τροποποίηση του Άρθρου 96 του 
Ν.4368/2016). 

 
1.4.30 Του ΦΕΚ Α΄ 68 / 20 Μαρ 2020 «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δηµόσιας διοίκησης» (ΜΕΡΟΣ Ε’: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
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ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Άρθρο εξηκοστό Ζητήµατα δηµοσίων 
συµβάσεων). 

 
1.4.31 Φ.900/1004/21616/Σ.6324/27 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΙΓ ΥΦΕΘΑ. 

 
1.4.32 Φ.900/99/102091/Σ.164/01 Απρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ. 

 
1.4.33 Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπ. Αριθ. 1415/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ. 

 
1.4.34 Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπ. Αριθ. 22/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓ Γ΄ΚΛ. 

 
1.4.35 Φ.800/558/23281/Σ.6795/06 Απρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΥΦΕΘΑ. 

 
1.4.36 Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπ. Αριθ. 1479/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ. 
 
1.4.37 Φ.800/1098/36490/Σ.10465/06 Ιουν 20/ΥΠΕΘΑ/ΙΓ ΥΦΕΘΑ. 

 

1.4.38 Φ.800/51/282186/Σ.3478/11 Ιουν 20/ΓΕΕΘΑ/Γ3 /Τµ.ΙΙ. 
 

1.4.39 Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπ. Αριθ. 2423/15 Ιουν 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ. 
 

1.4.40 Φ.800/57/283375/Σ.3669/22 Ιουν 20/ΓΕΕΘΑ/Γ3. 
 

1.4.41 Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπ. Αριθ. 2534/23 Ιουν 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ. 
 

1.4.42 Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπ. Αριθ. 31/25 Ιουν 20/ΓΕΣ/∆ΟΙ 
 
1.4.43 Φ.815/191/687481/Σ.3284/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4ε 

 
1.4.44 Φ.600/153/684791/Σ.3286/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4α 
 
 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαπραγµατεύσεων  

 
1.5.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των φακέλων προσφορών είναι η 

Παρασκευή 23 Οκτ 20και ώρα 10:00 π.µ. 
 
1.5.2 Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων - φάσεων9 
 
  1.5.2.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 

τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (07) εργασίµων ηµερών από την 
αποσφράγιση. 

 
  1.5.2.2 Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται 

εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. 
 

                                                           
9
Ν.4412/2016, Άρθρο 221

Α
. Για την συγκεκριµένη διαδικασία θα επιδιωχθεί η ελαχιστοποίηση των 

αναγραφόµενων προσθεσµιών, λόγω του επείγοντος της προµήθειας 
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  1.5.2.3 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. 

 
  1.5.2.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός 

προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση του / των σχετικού /-ών 
Πρακτικού /-ών. 

 
1.5.3 Οι ως άνω προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που 

ζητηθούν διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις 
κείµενες διατάξεις. 

 
1.5.4 Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσµιών της παραγράφου 1.5.2 δεν 

συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 
 
 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

 
1.6.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 ∆εν απαιτείται λόγω της ακολουθούµενης διαδικασίας (Άρθρο 32 του Ν.4412/2016). 
 
1.6.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο10 

 
 ∆εν απαιτείται λόγω της ακολουθούµενης διαδικασίας (Άρθρο 32 και 38 §5 του 
Ν.4412/2016) και επιβάλλεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Ν.3861/2010, (εξαιρέσεις υποχρεωτικής ανάρτησης στο διαδίκτυο) περί της ενίσχυσης 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις, καθόσον, η εν λόγω διαδικασία αφορά σε σύµβαση προµήθειας υλικών 
εξοπλισµού των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας, και η δηµοσιοποίηση στοιχείων 
αυτής, δύναται να προκαλέσει βλάβη στην εθνική άµυνα και ασφάλεια της χώρας. 

 
1.6.3 Έξοδα δηµοσιεύσεων 

 
∆εν υφίστανται. 

 
 
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 
1.7.1 Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 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 

                                                           
10

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται πριν από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 
4412/2016.Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, 
όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 
παραλαβής της διακήρυξης / γνωστοποίησης 
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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 τους11. 
 
1.7.2 ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης , εφόσον 
επιλεγούν. 
 
1.7.3 Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
11

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
2.1.1  Έγγραφα της σύµβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 

2.1.1.1 Η παρούσα πρόσκληση µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 
2.1.1.2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ].                       

 
2.1.1.3 Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 

της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
2.1.1.4 Φ.600/153/684791/Σ.3286/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4α. 
 
2.1.1.5 Το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της. 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 
 

2.1.2.1 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 
σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών θα γίνονται στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (από την ηµέρα 
ανάρτησης / αποστολής της πρόσκλησης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών και ώρες 08:00 – 14:00). Για την παραλαβή των αιτούµενων εγγράφων οι 
ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους12 , που ανέρχεται σε 
πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (50,40€), εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε 
δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν 
τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά ή µέσω email, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, 
κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο 
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 
στον ενδιαφερόµενο. 

 
2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε 

σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω 
εγγράφων της σύµβασης: 

 
   2.1.2.2.1 Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. 

 

                                                           
12

 Άρθρο 53, παρ. 4 Ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη 
των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και 
της ταχυδροµικής αποστολής τους. 
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   2.1.2.2.2 Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό 
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

 
 2.1.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριµένης  παρ. 2.1.2.2, 

η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 
 
 2.1.2.4 Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, , 
η οποία υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραµµένη, υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως 
κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. 

 
 2.1.2.5 ∆εν χαρακτηρίζονται ως «εµπιστευτικές», πληροφορίες σχετικά µε τις 

τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.Σε περίπτωση 
χαρακτηρισµού ως εµπιστευτικής της οικονοµικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή θα 
προβαίνει στον άµεσο αποχαρακτηρισµό αυτής ενηµερώνοντας σχετικά τον αντίστοιχο 
οικονοµικό φορέα. 

 
 2.1.2.6 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου 
του Π∆ 28/2015 (Α 34). 
 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
 

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  
το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµέρες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα. 
 

2.1.3.2 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: 
 

2.1.3.2.1 Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, 
αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών.  
 

2.1.3.2.2 Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές 
αλλαγές. 
 

2.1.3.3 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών. 
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2.1.3.4 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 
έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση 
των προθεσµιών13. 

 
2.1.3.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές, είτε 
ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή14  απ ευθείας, είτε κατόπιν εγγράφου της 
Αναθέτουσας Αρχής, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, είτε 
ζητούνται απ’ ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ). Από τις διευκρινίσεις, οι 
οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προµηθευτή και υποχρεούται 
επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 
2.1.4 Γλώσσα - Ορισµοί 
 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση 

 
2.1.4.2  Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. 
 
2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.15Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)16. Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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. 

 
2.1.4.4 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).17Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
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. 

                                                           
13

 Άρθρο 67, παρ.2 του Ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν 
από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

14
   Ν.4412/16, Άρθρο 32

Α
, τελευταίο εδάφιο: Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης γίνεται από τριµελές 

όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο 
για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης 

15
 Άρθρο 92, παρ.4 του Ν. 4412/2016 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο 
έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε 
την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει 
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 

17
 Άρθρο 80, παρ.10 του Ν. 4412/2016 
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2.1.4.5 Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς 

οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί 
να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 
2.1.4.6 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου 

και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 
2.1.4.7 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - 

µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 
2.1.4.8 Κοινά αποδεκτοί ορισµοί αποτελούν µόνο οι αναφερόµενοι στα 

θεσµικά κείµενα (Κανονισµοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόµοι, Π∆, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι). Σε 
περίπτωση διαφωνίας ή µη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου συγκεκριµένου όρου που 
δύναται να δηµιουργήσει παρερµηνείες, θα εξετάζεται αρµοδίως και κατά περίπτωση από 
τις νοµικές ή τεχνικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαµβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα την 
εξιδεικευµένη ορολογία του συµβατικού αντικειµένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα 
υφιστάµενα λεξικά.   

 
2.1.4.9 «Αρµόδιο όργανο», κατά την έννοια του άρθρου 32Α είναι η επιτροπή 

διενέργειας / επιτροπή αξιολόγησης – διενέργειας της διαπραγµάτευσης.  
 
2.1.4.10 Ορισµοί συναφείς µε το αντικείµενο της σύµβασης 
 

2.1.4.10.1 «Ισοδύναµο υλικό»είναι το υλικό (υπό την ευρεία 
έννοια του όρου) το οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες διαφορές (π.χ. χρώµα, τρόπο 
προσδιορισµού, υλικό κατασκευής, κ.λπ.)  έχει ίση δύναµη, ισχύ, ροπή, επιχειρησιακή 
αξία, αντοχή, ιδιότητες, προδιαγραφές, κτλ. µε κάποιο άλλο. 

 
  Επισηµαίνεται ότι, λόγω της φύσεως των υπό 

προµήθεια µέσων / υλικών (ανταλλακτικών / αναλωσίµων για την τεχνική υποστήριξη 
συγκεκριµένων µονάδων – συγκροτηµάτων – υποσυγκροτηµάτων), η τεχνική 
προδιαγραφή αναπόφευκτα περιέχει, κατά περίπτωση, µνεία υλικών συγκεκριµένης 
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής ή εµπορικού σήµατος ή 
τύπου ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής, πλην όµως, για την επίτευξη της κατά το 
δυνατόν «ίσης µεταχείρισης» και του υγιή ανταγωνισµού, η εν λόγω µνεία συνοδεύεται 
από τη µνεία «ή ισοδύναµο». Αν δεν αναφέρεται ρητώς σε κάποια απαίτηση, µε βάση τον 
παρόντα ορισµό εννοείται. 

   
  Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σαφής αναφορά, 

(όπως για παράδειγµα, µη αναγραφή συγκεκριµένου αριθµού µερίδας Ρ/Ν, ή / και 
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διαφορετικού Ρ/Ν, κ.λπ.) αυτή εννοείται, ο δε οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 
υποβάλει µε την τεχνική του προσφορά όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία που αποδεικνύει 
την «ισοδυναµία» του προσφερόµενου υλικού για ανάλογη αξιολόγηση από την αρµόδια 
επιτροπή εµπειρογνωµόνων ή εναλλακτικά σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν υφίσταται 
υποστηρικτική βιβλιογραφία ή υπεύθυνη δήλωση του επίσηµου αντιπροσώπου ή 
κατασκευαστή του οχήµατος, τότε η προσφορά για το συγκεκριµένο υλικό απορρίπτεται. 
 
   2.1.4.10.2 «∆ιαλειτουργικότητα», είναι η ικανότητα των 
συστηµάτων, µονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσσουν µεταξύ τους υπηρεσίες ώστε να 
λειτουργούν από κοινού. 
 
   2.1.4.10.3 «Εναλλαξιµότητα»,  είναι η ικανότητα του υλικού / 
ανταλλακτικού / εξαρτήµατος ενός µέσου του «τµήµατος / συστήµατος», να δύναται να 
χρησιµοποιηθεί σε µέσο ίδιου τύπου «τµήµατος / συστήµατος».  

 
   2.1.4.10.4 «Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που 
αποσκοπούν στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό σε κατάσταση 
ετοιµότητας και περιλαµβάνει: 
 
     2.1.4.10.4.1 Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού. 
 
     2.1.4.10.4.2 Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιµές. 
 
     2.1.4.10.4.3 Τις επιθεωρήσεις. 
 
     2.1.4.10.4.4 Την ταξινόµηση από άποψη ετοιµότητας 
χρησιµοποίησης. 
 
     2.1.4.10.4.5 Τις επισκευές. 
 
     2.1.4.10.4.6 Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους 
εκσυγχρονισµούς. 
     2.1.4.10.4.7 Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές – 
συντηρήσεις εργοστασιακού επιπέδου. 
 

2.1.4.10.5 «Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή 
φθοράς των υλικών και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
επαναχρησιµοποιήσεως. 

 
2.1.4.10.6 «Ανακατασκευή» ή «Αναβάθµιση»: είναι η επαναφορά 

του τεχνικού υλικού σε κατάσταση που να µπορεί να συγκριθεί µε την κατάσταση του 
καινούργιου τεχνικού υλικού. Η επαναφορά γίνεται µε την πλήρη αποσυναρµολόγηση ενός 
συγκροτήµατος ή κύριου υλικού για εξακρίβωση της καταστάσεως κάθε εξαρτήµατός του 
και επασυναρµολόγησή του µε τη χρησιµοποίηση εύχρηστων ή καινούργιων 
συγκροτηµάτων και υποσυγκροτηµάτων. 

 
2.1.4.10.7 «Εκσυγχρονισµός»: είναι η βελτίωση των τεχνικών και 

επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του υλικού, αφού εφαρµοσθούν σ΄ αυτό 
τα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται µε 
τροποποίηση ή ακόµα µε αντικατάσταση συγκροτηµάτων µε νέα σύγχρονης τεχνολογίας. 
Με τον εκσυγχρονισµό µπορεί να αλλάξει και η εξωτερική µορφή του κυρίου υλικού. 
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2.1.4.10.8 Κατηγορίες  Συντήρησης 

 
   2.1.4.10.8.1 Συντήρηση  Μονάδας 

 
       Εκτελείται από προσωπικό και µε ευθύνη 
της Μονάδας, που έχει και χρησιµοποιεί τα τεχνικά υλικά. Περιλαµβάνει επιθεώρηση, 
κάθαρση, υπηρέτηση, προφύλαξη, λίπανση και ρύθµιση τεχνικών υλικών. Επίσης 
περιλαµβάνει µικροεπισκευές και αντικαταστάσεις µικρών συγκροτηµάτων. Υπεύθυνος 
είναι ο ∆ιοικητής της Μονάδας. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το 1ο και 2ο κλιµάκιο και 
αποτελεί τη βάση της συντηρήσεως. 
 
     2.1.4.10.8.2 Συντήρηση  Σχηµατισµού  -  Εταιρείας 
 
       Εκτελείται από τις Μονάδες ή Υποµονάδες 
ΤΧ ή  και  από  προσωπικό  της  εταιρείας,  3ου- 4ου κλιµακίου. Περιλαµβάνει επισκευές και 
αντικαταστάσεις µικρών και µεγάλων συγκροτηµάτων. Το επισκευασµένο υλικό 
επιστρέφεται στη Μονάδα του. Υπεύθυνος είναι ο ∆ιοικητής του Σχηµατισµού  ή  η  
εταιρεία.  Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το 3ο και 4ο κλιµάκιο. 
 

2.1.4.10.8.3 Συντήρηση  Εταιρείας  -  Συνεργείου 
 

     Εκτελείται από προσωπικό της εταιρείας 
σε µόνιµες εγκαταστάσεις ή από κινητές οµάδες επισκευής ( στις  έδρες  των  µονάδων ), 
οι οποίες διαθέτουν πολυσύνθετο τεχνικό υλικό και εργαλεία (µε µέριµνα της εταιρείας). 
Περιλαµβάνει µεγάλης εκτάσεως επισκευές, ανακατασκευές και τροποποιήσεις - 
εκσυγχρονισµούς συγκροτηµάτων και κύριων υλικών. Το υλικό επιστρέφεται στις Μονάδες 
ΤΧ για έλεγχο. Υπεύθυνη είναι η εταιρεία. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το 5ο κλιµάκιο. 

 
2.1.4.10.9 Κλιµάκια  Συντηρήσεως 

 
  2.1.4.10.9.1 Συντήρηση  1ου  Κλιµακίου. 
 

Η συντήρηση 1ου κλιµακίου εκτελείται από 
τους χειριστές του τεχνικού υλικού και περιλαµβάνει: 

 
2.1.4.10.9.1.1 Την ηµερήσια 

προληπτική συντήρηση  
Εκτελείται από τους 

χειριστές πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την αποστολή µε ευθύνη της Μονάδας και 
περιλαµβάνει τη συνήθη φροντίδα κατά τη χρήση, τον καθαρισµό, την προφύλαξη από 
φθορές κτλ. 

     
    2.1.4.10.9.1.2 Την εβδοµαδιαία 

προληπτική συντήρηση. 
Εκτελείται από τους 

χειριστές, είναι καθολική και κατευθυνόµενη από τον υπεύθυνο Αξκό της ∆ρίας 
συντηρήσεως. Πραγµατοποιείται µία φορά την εβδοµάδα µε ευθύνη της Μονάδας. Σκοπός 
της είναι αρχικά ο λεπτοµερής έλεγχος των υλικών / µέσων για τη διαπίστωση και 
καταγραφή βλαβών, φθορών κι ελλείψεων και στη συνέχεια η αποκατάσταση όσων εξ’ 
αυτών δύναται να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο της Μονάδας. Περιλαµβάνει λεπτοµερή 



Σελίδα 22 
 

καθαρισµό, λίπανση, ρυθµίσεις, δοκιµές, µικροεπισκευές, περιορισµένες αντικαταστάσεις 
µικροεξαρτηµάτων, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα ΤΕ. 

 
 2.1.4.10.9.2 Συντήρηση  2ου  Κλιµακίου. 

      
       2.1.4.10.9.2.1 Εκτελείται από το 
ειδικά εκπαιδευµένο, για το σκοπό αυτό, τεχνικό προσωπικό της Μονάδας και 
περιλαµβάνει µικροεπισκευές και αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τµηµάτων µικρών 
συγκροτηµάτων, ρυθµίσεις, ελέγχους, δοκιµές και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από 
τα τεχνικά εγχειρίδια.  

     
    2.1.4.10.9.2.2  Το προσωπικό, που 

εκτελεί τη συντήρηση 2ου κλιµακίου, συµβουλεύει και βοηθά το προσωπικό που εκτελεί τη 
συντήρηση 1ου κλιµακίου (χειριστές) και αναφέρει στη ∆κση τυχόν παραλείψεις 
συντηρήσεως ή κακή χρήση του υλικού. 

 
2.1.4.10.9.3 Συντήρηση  3ου  Κλιµακίου. 

 
    Η εργασία αυτή απαιτεί µεγαλύτερη 

επιδεξιότητα και ειδικά εργαλεία και µέσα. Εκτελείται  από ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό 
προσωπικό, Μονάδας Τεχνικού ( 13ος  ΛΤΧ, κ.λπ.) µε βάση τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές 
οδηγίες,  Πα∆ και λοιπές  δγες της ∆ΤΧ/ΓΕΣ, κ.λπ. αλλά  δύναται  να  εκτελείται  και  από 
προσωπικό   της  εταιρείας.  Επίσης, περιλαµβάνει επισκευή µικροσυγκροτηµάτων και 
αντικατάσταση µικρών και µεγάλων συγκροτηµάτων. 

 
    Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού 

προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ ακριβώς οι εργασίες που θα 
εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του 
προσωπικού του ΣΞ και ΠΝ. 

 
2.1.4.10.9.4 Συντήρηση  4ου  Κλιµακίου. 

 
    Η εργασία αυτή απαιτεί  εργαλεία - µέσα 

και επιδεξιότητα άνω του 3ου κλιµακίου. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό 
της εταιρείας. Επί πλέον περιλαµβάνει επισκευές µεγάλων και µικρών συγκροτηµάτων, τα 
οποία στη συνέχεια επιστρέφονται σε κατώτερα κλιµάκια, (13ος ΛΤΧ, κ.λπ.) καθώς και 
αξιοποίηση τεχνικού υλικού. 

 
Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού 

προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ΄ ακριβώς οι εργασίες που θα 
εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του 
προσωπικού του ΣΞ και ΠΝ. 

 
2.1.4.10.9.5 Συντήρηση  5ου  Κλιµακίου. 

 
    Η εργασία αυτή συνίσταται στην επισκευή 

ή ανακατασκευή ή εκσυγχρονισµό κύριων υλικών Περιλαµβάνει εργασίες ακριβείας 
εκτελούµενες από αρµόδια ιδιωτικά συνεργεία / αρχικό κατασκευαστή. 
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Η προώθηση των υλικών σε ανώτερα 
επισκευαστικά κλιµάκια - ιδιωτικά συνεργεία πραγµατοποιείται µε µέριµνα Μονάδων ΤΧ  
για τον ΣΞ. 

 
2.1.4.10.10 «Τρόπος προσδιορισµού» των προσφερόµενων 

µέσων / υλικών δύναται να γίνει, αυτόνοµα ή συνδυαστικά, µε βάση: 
 

2.1.4.10.10.1 Τη τεχνική προδιαγραφή της Προσθήκης 
«1» του Παραρτήµατος «Ι» του παρόντος. 

 
2.1.4.10.10.2 Τα στοιχεία αναγνωρίσεως του υλικού, 

ήτοι, τον αριθµό ονοµαστικού που απονέµεται σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης 
υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ STOCKNUMBER – NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο ή τον ειδικό 
αριθµό υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PARTNUMBER – P/N, ή 
REFERENCENUMBER – R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τον κωδικό 
αριθµό του κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ (NCAGE) ή «ισοδύναµο» κωδικό που θα υποβληθεί 
από τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν. Τα στοιχεία 
αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών, συµπληρώνονται απαραίτητα µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο NSN, P/N ή R/N των υλικών, όπως αυτά παρέχονται 
από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια. 

 
2.1.4.10.10.3 Το δείγµα της Υπηρεσίας. (εφόσον 

καθορίζεται από την παρούσα) 
 

2.1.4.10.10.3.1 Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται τα δείγµατα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς 
προµήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια. 

 
2.1.4.10.10.3.2 Εφόσον η προµήθεια 

του υλικού γίνεται µε βάση το δείγµα του φορέα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
λαµβάνουν γνώση του δείγµατος αυτού κατά το διάστηµα της προθεσµίας που ορίζεται 
από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, είτε µε απλή µακροσκοπική εξέταση αυτού από τους 
ενδιαφεροµένους, είτε µε λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, µε δική τους µέριµνα και 
ευθύνη.  

 
2.1.4.10.10.4 Το δείγµα του Προµηθευτή. (εφόσον 

ζητείται από την παρούσα). 
 

2.1.4.10.10.4.1 Κατατίθεται υποχρεω-
τικά µε την τεχνική προσφορά. 

 
2.1.4.10.10.4.2 Κατά την αξιολόγηση 

των προσφορών από το αρµόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγµατα. 
Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη η 
αποσφράγιση του δείγµατος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης 
των δειγµάτων, µετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγµατος. Επίσης, 
ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγµάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη µέρους 
του δείγµατος. 
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2.1.4.10.10.4.3 Η επισηµοποίηση των 
δειγµάτων και αντιδειγµάτων (όπου προβλέπεται) γίνεται από το αρµόδιο για την τεχνική 
αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής: 

 
2.1.4.10.10.4.3.1 Των δειγµάτων 

που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά κατά το 
στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία 
έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισηµοποιούµενο δείγµα του 
φορέα δεν θα ισχύει κατά το µέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις. 

 
2.1.4.10.10.4.3.2  Των δειγµάτων 

που καταθέτουν οι προµηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών, µετά την 
κατακύρωση της προµήθειας. 
 

Τα επισηµοποιηθέντα δείγµατα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για 
να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται µετά το πέρας της 
παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την 
διαδικασία των ελέγχων. 

 
Στον συµβασιούχο προµηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτηµα του, το επίσηµο 

δείγµα του φορέα ή µέρος αυτού ανάλογα µε τη φύση του υλικού, για να του χρησιµεύσει 
κατά την  κατασκευή του υλικού. Ο προµηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το 
αργότερο µε την παράδοση του υλικού. 

 
2.1.4.10.11 Ως «ειδικοποιηµένο όχηµα µεταφοράς προσωπικού 

βασικής υγειονοµικής υποστήριξης» (εν συντοµία «ασθενοφόρο»), για την 
συγκεκριµένη προµήθεια νοείται το όχηµα µε τον εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τα ειδικώς 
καθοριζόµενα στην τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήµατος Ι του παρόντος. Τα εν λόγω 
οχήµατα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
 2.1.4.10.11.1 ∆υνατότητα βασικής υποστήριξης 

ζωτικών λειτουργιών και διακοµιδής του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) 
διακοµιδή και υποστήριξη δύο ασθενών. 

 
 2.1.4.10.11.2 Στο θάλαµο του ασθενούς πτυσσόµενο 

κάθισµα για ιατρό ή διασώστη και επίσης δεύτερο πτυσσόµενο κάθισµα. 
 
 2.1.4.10.11.3 Ανάλογο ύψος του εσωτερικού χώρου 

του θαλάµου ασθενούς ώστε να επιτρέπει την παροχή αποτελεσµατικής ιατρικής και 
διασωστικής παρέµβασης, όταν επιβάλλεται, κατά την διακοµιδή του ασθενούς. 

 
 2.1.4.10.11.4 Κατάλληλη εσωτερική διαρρύθµιση και 

σχεδιασµό του θαλάµου ασθενούς, που να επιτρέπει την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του 
χώρου, από εργονοµικής άποψης. 

 
 2.1.4.10.11.5 Επαρκή ισχύ κινητήρα για να 

ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους ανάγκες. 
 
 2.1.4.10.11.6 Να είναι µοντέλα που βρίσκονται  στην 

γραµµή παραγωγής την ηµεροµηνία της προσφοράς. Τυχόν βελτιώσεις των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του οχήµατος που να έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι την στιγµή της 
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παράδοσης, θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και να µην 
επιβαρύνουν το κόστος της προσφοράς. 

 
 2.1.4.10.11.7 Πιθανά επιπρόσθετα στοιχεία που 

αφορούν στις ιδιότητες και στον βασικό  εξοπλισµό του θαλάµου ασθενούς 
(θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, πρόσθετο θερµαντικό στοιχείο κ.λ.π.), µε ταυτόχρονη 
υποχρεωτική τεκµηρίωση τυποποιηµένων και τεχνολογικά τεκµηριωµένων λύσεων, βάσει 
διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων, για τις οποίες δύνανται να ζητηθούν (και 
υποχρεωτικά να υποβληθούν από τον προσφέροντα, επί ποινής απόρριψης σε αντίθετη 
περίπτωση) στοιχεία / έγγραφα τεκµηρίωσης / πιστοποίησης από την επιτροπή 
διενέργειας / αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς.   

 
2.1.4.10.12 Ως «τεχνικό υλικό» ή «υλικό» για τους σκοπούς του 

παρόντος, ορίζεται κάθε ολοκληρωµένο συγκρότηµα ηλεκτροµηχανολογικής, 
µηχανολογικής, µηχανικής, κοινής, ηλεκτρολογικής, ηλεκτρονικής ή ηλεκτροοπτικής 
φύσης, το οποίο χρησιµοποιείται άµεσα ή έµµεσα για την ορθή και ασφαλή χρήση / 
λειτουργία και υποστήριξη του κύριου συµβατικού αντικειµένου. 

 
2.1.4.10.13 Ως «ασθενής» νοείται το άτοµο (µεταφερόµενο µε το 

όχηµα) που χρήζει βασικής υγειονοµικής υποστήριξης. 
 
2.1.4.10.14 «Εργονοµική διάταξη» νοείται, ότι το πλήρωµα πρέπει 

να έχει την δυνατότητα να στέκεται κοντά στον ασθενή, να κινείται µε ευχέρεια γύρω από 
αυτόν και να µπορεί να πραγµατοποιεί εξειδικευµένες διασωστικές και ιατρικές πράξεις, µε 
τον ασθενή και το φορείο του µε το όχηµα ευρισκόµενο σε «θέση πορείας». 

 
2.1.4.10.15 «Βάρη»: 
 
 2.1.4.10.15.1 «Καθαρό  βάρος» νοείται το βάρος του 

ασθενοφόρου, συµπεριλαµβανοµένου του βάρους του οδηγού (75 kg) και του σταθερού 
εξοπλισµού του. Ο φορητός υγειονοµικός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός (π.χ. φορεία, 
φιάλες οξυγόνου κ.λπ.) δεν συµπεριλαµβάνεται στο καθαρό βάρος.   

 

 2.1.4.10.15.2 «Μικτό επιτρεπόµενο βάρος» νοείται 
το µέγιστο βάρος  φορτωµένου  οχήµατος, το οποίο αναγράφεται ως τέτοιο στην έγκριση 
τύπου του οχήµατος. 

 
 2.1.4.10.15.3 «Μικτό βάρος» νοείται το καθαρό 

βάρος συν τον υγειονοµικό και τεχνικό εξοπλισµό συν το βάρος των µεταφεροµένων 
ατόµων (75 kg κατά άτοµο) 

 
 2.1.4.10.15.4 «Ωφέλιµο βάρος»  νοείται  η  διαφορά 

του µικτού επιτρεπόµενου βάρους  µείον το καθαρό βάρος. 
 
 2.1.4.10.15.5 «∆ιαθέσιµη εφεδρεία βάρους» νοείται 

το βάρος που προκύπτει αφαιρώντας  από το  µικτό επιτρεπόµενο βάρος το άθροισµα: 
[καθαρό βάρος + βάρος του επιπρόσθετου υγειονοµικού και τεχνικού εξοπλισµού + βάρος 
των µεταφεροµένων τεσσάρων (4) ατόµων]. 
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2.1.5 Εγγυήσεις18 
 

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)19, 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 

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

 
2.1.5.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή 

απόρριψης της προσφοράς, 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:  
(1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
(2) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 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. 

 
2.1.5.4  Υπόδειγµα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτηµα «VIII» της 

παρούσας. 
 
2.1.5.5  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών 

επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

                                                           
18

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 Ν. 4412/2016  
19

 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ 
Α΄ 93/31.5.2018), 
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
 

2.2.1.1 ∆ικαίωµα 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: 

 
  2.2.1.1.1 Κράτος - µέλος της Ένωσης, 
 
  2.2.1.1.2 Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), 
  2.2.1.1.3 Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 

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  

 
  2.2.1.1.4 Σε 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.20 
 
 2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή21 
για την υποβολή προσφοράς22. 
 
 2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.23 

 
2.2.2 Εγγύηση Συµµετοχής24 
 

∆εν απαιτείται. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού25 
 

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

                                                           
20

 Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού 
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες 
δεσµεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης 

21
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

22
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. µπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον τρόπο µε 

τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και είναι σύµφωνο µε την αρχή της 
αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

23
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

24
 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

25
 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
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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 λόγους26:  
 

2.2.3.1.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42). 

 
2.2.3.1.2 ∆ωροδοκία, 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/∆ΕΥ 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. 

 
2.2.3.1.3 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). 

 
2.2.3.1.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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. 

 
2.2.3.1.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

 
2.2.3.1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
 

2.2.3.2 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 εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου αφορά: 
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 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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2.2.3.2.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

 
2.2.3.2.2 Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2.2.3.2.3 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του 

προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου27 
 
2.2.3.2.4 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών 

προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6 η κατά τα 

ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη 
απόφαση. 

 
2.2.3.3 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  2.2.3.3.1 Όταν ο οικονοµικός φορέας 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  

 
2.2.3.3.2 Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 

κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

∆εν αποκλείεται ο 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 τους28.  

ή/και 

2.2.3.3.3 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 από 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 
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 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 
107 περ. 7 του ν. 4497/2017 

28
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα    περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συµβάσεις 
κάτω των ορίων) στο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016  
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χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (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 την 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. 29.  

 
 2.2.3.4 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο 
αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.3, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν 
από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

 
2.2.3.5 Αποκλείεταιαπό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης, οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 

2.2.3.5.1 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

 
2.2.3.5.2 Εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό 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 υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας30 

 
2.2.3.5.3 Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

 
2.2.3.5.4 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,  

 
2.2.3.5.5 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,  
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 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 
4488/2017. 

30
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις 

άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.∆. (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα µέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2.  
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2.2.3.5.6 Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

 
2.2.3.5.7 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 των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας. 

 
2.2.3.5.8 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. 

 
2.2.3.5.9 Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε 

κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.5.1 έως 2.2.3.5.9 η περίοδος αποκλεισµού δεν 
έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.31 
 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο 
οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση της παρ. 
2.2.3.5.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

 
2.2.3.6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 
2.2.3.7 Ο  οικονοµικός φορέας 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. 

 
2.2.3.8  Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.432 και 2.2.3.433 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 
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 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του Ν. 
4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (Α∆Α Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά µε την απόφαση ∆ΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

32
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 Ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 10 του 

Ν. 4497/2017. 
33

 Όπως προηγούµενη υποσηµείωση 
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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 απόφαση34. 
 

2.2.3.9 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. 

 
2.2.3.10 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    
 

2.2.4.1 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 σύµβασης (εµπορία ή / και κατασκευή 
οχηµάτων). 

 
2.2.4.2 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.  

 
2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος 

µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη Σ∆Σ, 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.  

 
2.2.4.4 Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού35.  
 
 
 
 
2.2.5 Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια 
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 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 Ν. 4412/2016.   
35

 Πρβλ. Παράρτηµα XI Προσαρτήµατος Α Ν. 4412/2016 
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Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείςδηλώνουν ότι  διαθέτουν / παρέχουν 
ελάχιστα επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του µέσου γενικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών, αθροιστικά για τα τρία (3) τελευταία36 οικονοµικά έτη (2017, 2018, 2019 ή 
2018, 2019, 2020) ίσο ή µεγαλύτερο του 100% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι, οκτακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα 
πέντε ευρώ (805.645€).  
 

Σε περίπτωση ενώσεων εταιρειών, ο µέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών 
υπολογίζεται από το άθροισµα των γινοµένων του ως άνω µέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συµµετοχής τους στην 
ένωση. 

 
2.2.6 Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται37 να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη 
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. Συγκεκριµένα απαιτείται: 

 
2.2.6.1 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας (2017, 2018 και 2019 ή 2018, 

2019 και 2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία σύµβαση προµήθειας ή πώληση (άνευ 
συµβάσεως) για ανάλογα οχήµατα, σε υπηρεσία ενόπλων δυνάµεων, ή σωµάτων 
ασφαλείας, ή αναγνωρισµένων διεθνών οργανισµών ή λοιπών πελατών, συνολικού ύψους 
ίσου ή µεγαλύτερου από το 100% της προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας της παρούσας 
(805.645€), άνευ ΦΠΑ. 

 
Επισήµανση: Τα στοιχεία της παραγράφου 2.2.6.1 αφορούν στον κατασκευαστή των 
προσφερόµενων ειδών. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά από συµµετέχοντα 
οικονοµικό φορέα, ο οποίος δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόµενα είδη, τότε ειδικά 
και αποκλειστικά και µόνο για τη παρούσα διαδικασία σύναψης σύβασης, λόγω της 
επιβεβαιωµένης κατεπείγουσας, άµεσης και επιτακτικής ανάγκης κάλυψης επιχειρησιακών 
απαιτήσεων των Ενόπλων ∆υνάµεων στο πλαίσιο της συνδροµής τους για την 
αντιµετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών - µεταναστευτικών ροών και 
της συνακόλουθης προσφυγικής - µεταναστευτικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα, και λόγω 
των περιορισµών κινήσεων και µεταφορών την υφιστάµενη χρονική περίοδο (πανδηµία), 
τα εν λόγω στοιχεία (της παραγράφου 2.2.6) που θα υποβληθούν, δύνανται να αφορούν 
κατ ελάχιστοµόνο στην εταιρεία  (συµµετέχον οικονοµικός φορέας, ήτοι, εταιρεία µε 
την οποία θα συναφθεί η δηµόσια σύµβαση προµήθειας σε περίπτωση ανάδειξης µειοδότη 
/ ανάδοχο). Επί της ουσίας η Υπηρεσία επιθυµεί να αξιολογήσει τηντεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα του φορέα / κατασκευαστή για τα προϊόντα τα οποία προτίθεται, 
ο συµµετέχον οικονοµικός φορέας, να προσφέρει σε περίπτωση ανάδειξης ως αναδόχου. 

 
2.2.6.2 Ο βασικός τύπος οχήµατος (αδιασκεύαστου), θα  αναφέρεται στην 

Τεχνική Προσφορά και θα συνυποβληθούν στοιχεία στα οποία θα προσδιορίζεται το 
εργοστάσιο κατασκευής του, όλα τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά κατασκευής, λοιπά 
έγγραφα και σχέδια  που  αφορούν τη διασκευή του σε ειδικού σκοπού (ειδικοποιηµένο) 
για την µεταφορά προσωπικού βασικής υγειονοµικής υποστήριξης. 
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2.2.6.3 Με την τεχνική προσφορά του οικονοµικού φορέα, να υποβληθούν 
υποχρεωτικά τα εξής: 

 
  2.2.6.3.1 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης (CertificateofConformity - 

CoC) του κατασκευαστικού οίκου του οχήµατος, (αδιασκεύαστο όχηµα), όπου να δίνονται: 
 
      Το απόβαρο του οχήµατος κατανεµηµένο ανά άξονα. 
 
      Το µέγιστο όριο επιτρεπόµενου φορτίου ανά άξονα. 
 
   2.2.6.3.2 Τεχνικό φυλλάδιο του προσφεροµένου οχήµατος 
διασκευασµένου (ειδικοποιηµένου) σε µεταφοράς προσωπικού βασικής υγειονοµικής 
υποστήριξης, όπου να δίδεται το απόβαρο του ειδικοποιηµένου οχήµατος κατανεµηµένο 
ανά άξονα. 
 
   2.2.6.3.3 Μελέτη διασκευής / µετατροπής / διαµόρφωσης, όπου 
να εµφανίζεται σε αναλυτικό  πίνακα  η κατανοµή του µικτού επιτρεπόµενου βάρους. Αυτό 
θα υπολογιστεί στις δυσµενέστερες  συνθήκες  φόρτωσης,  οι    οποίες συνίστανται  στη 
µεταφορά πέντε (5) ατόµων, συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού, καθηµένων στις  
προβλεπόµενες θέσεις ή και κατακεκλιµένων στο/α φορείο/α. 

 
2.2.6.4 Με την τεχνική προσφορά του οικονοµικού φορέα, να υποβληθούν τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα: 
 

2.2.6.4.1 Κυλινδρισµός σε cc ............ 
 
2.2.6.4.2 Μέγιστη Ισχύς σε hp@rpm ........... 

 
2.2.6.4.3 Μέγιστη Ροπή στρέψης Nm@rpm ............ 

 
2.2.6.4.4 Η σχέση µικτό βάρος(*) /  µέγιστη ιπποδύναµη κινητήρα=

 kg/hp. Η µέγιστη αποδεκτή αναλογία είναι τα 28 Kg/hp. (*) Όπως τούτο ορίζεται στην 
ενότητα ΙΙ, Α. 1.3.γ. 
 

2.2.6.4.5 Ικανότητα ανόδου µε µικτό βάρος κατ’ ελάχιστο σε κλίση 
20o. 
 

2.2.6.4.6 O απαιτούµενος χρόνος σε sec για να επιταχύνει το 
ασθενοφόρο, µε µικτό φορτίο διασκευασµένου οχήµατος από 0 km/h σε 80 km/h. Οι 
προαναφερόµενες µετρήσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις συνθήκες της 
παραγράφου “Testing of the acceleration” του προτύπου ΕΝ 1789. 

 
2.2.6.4.7 ∆ιαγράµµατα ροπής – ισχύος του κατασκευαστή του 

κινητήρα. 
 

2.2.6.5 Ο προµηθευτής να δηλώσει στην τεχνική προσφορά ότι διαθέτει 
διακριβωµένα όργανα για τον έλεγχο / συντήρηση / επισκευή του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού που προσφέρεται. 

 
2.2.6.6 Ο προµηθευτής, να δηλώνει ότι θα εξασφαλίσει στο σύνολο των υπό 

προµήθεια ασθενοφόρων οχηµάτων για µία 10ετία τουλάχιστον, τα κάτωθι: 
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2.2.6.6.1 Ανταλλακτικά οχήµατος (µηχανικά µέρη και αµάξωµα). 
 
2.2.6.6.2 Ανταλλακτικά  για  όλα τα  επί  µέρους  τµήµατα της 

διασκευής  του οχήµατος σε ασθενοφόρο. 
 

2.2.6.6.3 Ανταλλακτικά για τον βασικό (σταθερό) εξοπλισµό και 
τον µεταφερόµενο ή αποσπώµενο  (ιατροτεχνολογικό) εξοπλισµό. 

 

2.2.6.6.4 Τεχνική και επισκευαστική υποστήριξη για τα ανωτέρω 
υπό τα στοιχεία 2.2.6.6.1, 2.2.6.6.2, 2.2.6.6.3, υπό προµήθεια είδη και υπηρεσίες στην 
Ελλάδα, που ειδικά για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση 
των πιστοποιητικών εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού, από τον κατασκευαστικό 
οίκο, στα προσφερόµενα µοντέλα και τύπους του εξοπλισµού. 

 
2.2.6.7 Εφ’ όσον οποιαδήποτε από τις ανωτέρω απαιτήσεις δεν πρόκειται να 

ικανοποιηθεί υπό του ίδιου του προµηθευτή, δηλώνει ότι διαθέτει ή ότι θα διαθέτει 
σύµβαση µετά τρίτων, του προµηθευτή ευθυνόµενου αποκλειστικά σε κάθε περίπτωση 
έναντι της αναθέτουσας αρχής, οι  οποίοι  θα  είναι  εξουσιοδοτηµένοι  και  υπόχρεοι 
γιατην συντήρηση,  την επισκευή και την προµήθεια των αναγκαιούντων ανταλλακτικών 
για: 

• Όχηµα 
• ∆ιασκευή 
• Φωτεινή & Ηχητική σήµανση 
• Εγκατάσταση θέρµανσης και κλιµατισµού 
• Φορείο ασθενούς 
• Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς 
• Φορείο πολυτραυµατία (scoop) 
• Κάθισµα διακοµιδής ασθενούς 
• Στρώµα κενού διακοµιδής ασθενούς 
• Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία 
• Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισµού ασθενούς µε τα 

παρελκόµενά της 
• Αυτόµατος Απινιδωτής (AED) 
• Φορητή και Σταθερή  Ηλεκτρική Αναρρόφηση 
• Πιεσόµετρο ψηφιακό 
• Παλµικό Οξύµετρο 
• Παροχές Οξυγόνου 
• Φορητή παροχή Οξυγόνου 
• Στηθοσκόπιο 
• ∆ιαγνωστικός φωτισµός 
•    Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες) 
• Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο) 
• Εξωτερική φωτεινή και ηχητική σήµανση 
• Κλιµατιστική µονάδα 
• Αυτοδύναµο σύστηµα θέρµανσης 
• Σύστηµα εξαερισµού 

 
Ειδικά για: 
• Αυτόµατος Απινιδωτής (AED) 
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• Φορητή και Σταθερή  Ηλεκτρική Αναρρόφηση 
• Παλµικό Οξύµετρο 
απαιτείται και η ύπαρξη πιστοποίησης των τρίτων, που θα αποτελούν 

εξουσιοδοτηµένους συντηρητές στην Ελλάδα, κατά ISO 13485 µε πεδίο πιστοποίησης την 
τεχνική υποστήριξη 

Συγκεκριµένα, ο προµηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια των δέκα  (10) 
πρώτων χρόνων από την παράδοση, να διασφαλίσει τα αιτούµενα ανταλλακτικά, 
διαθέτοντας παρακαταθήκη ανταλλακτικών, και να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε ανταλλακτικό 
ζητηθεί από Υπηρεσία θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται σε αυτήν µέσα σε διάστηµα 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών κατά ανώτατο όριο από την ηµέρα έγγραφης επιδόσεως του 
αιτήµατος της Υπηρεσίας. Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την διάρκεια των 
δέκα (10) πρώτων χρόνων από την παράδοση των οχηµάτων να εγγυηθεί την εκτέλεση 
οποιασδήποτε επισκευής ή συντήρησης των οχηµάτων που θα ζητηθεί από Υπηρεσία στα 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία γενικών επισκευών και αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών 
από αστοχίες υλικών ή φυσιολογικές φθορές (προγραµµατισµένη συντήρηση), µέσα σε 
διάστηµα δέκα (10) εργασίµων ηµερών κατά ανώτατο όριο από την ηµέρα έγγραφης 
επιδόσεως του αιτήµατος από την Υπηρεσία 
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

2.2.7.1 Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης  οφείλουν να συµµορφώνονται38 µε τις ακόλουθες πιστοποιήσεις οι οποίες να 
βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή των προσφορών: 

 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυποISO 9001:2015ή ισοδύναµο, 

σχετικά µε το αντικείµενο της εν λόγω σύµβασης. 
 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 

14001:2015 ή ισοδύναµο. 
 
Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις  αφορούν στον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα  ή 

εναλλακτικά στον /στους κατασκευαστικό / -ούς οίκο / -ους. 
 
Λοιπά, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς καθοριζόµενα στην τεχνική προδιαγραφή της 

Προσθήκης «1/Ι» του παρόντος. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
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 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών 
εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευµένους οργανισµούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες 
σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα 
µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα 
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς και να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και  να πληρούν 
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του Ν. 4412/2016.  
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2.2.8.1 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε 
την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς39. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 
 

2.2.8.2 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική 
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή/και τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, καθώς επίσης 
και µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί 
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης40. 
 

2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 41. 

 
2.2.8.4. Αν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας κάνει επίκληση στην ικανότητα 

από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα 
διαθέσουν τους ίδιους διαθέσιµους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό διάστηµα 
εκτέλεσης της σύµβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο φάκελο τεχνικής 
προσφοράς. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
 

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς:  

 
2.2.9.1.1.1 ∆εν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις 

της παραγράφου 2.2.3 και  
 
2.2.9.1.1.2 Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα «ΙΙΙ», το 
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

 
Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών42. 
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. ∆ύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τµήµατος/ τµηµάτων της υπό 
ανάθεσης σύµβασης   

40
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

41
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  Ν. 4412/2016.   

42
Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του    

        Ν.4605/2019 (52Α’). 
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Επιπλέον, για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης, λόγω του 
επείγοντος, απαιτείται η συνυποβολή εκ µέρους των συµµετεχόντων οικονοµικών 
φορέων, του µεγαλύτερου µέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2.4.4.α.3 του παρόντος.  

 
Η µη υποβολή µέρους των εν λόγω δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τα οποία 

έχουν υποβληθεί τεκµηριωµένα43 αιτήσεις έκδοσης, δεν αποτελεί αιτία απόρριψης της 
προσφοράς κατά τη φάση διεξαγωγής της διαπραγµάτευσης, µε την προϋπόθεση την 
υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης τεκµηρίωσης της αδυναµίας προσκόµισης και της 
δέσµευσης υποβολής εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος εντός των προβλέψεων 
του παρόντος.  

 
Αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς, η µη ολοκλήρωση της υποβολής τους 

εκ µέρους του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα, µέχρι και την ηµεροµηνία εκδόσεως του 
σχετικού Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των 
τεχνικών προσφορών από την αρµόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή, σύµφωνα µε τις 
προθεσµίες της παραγράφου 1.5.2.1 του παρόντος.  

 
2.2.9.1.2 Το ΕΕΕΣ44 καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου 

εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους 
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο45. Κατά 
την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 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 για την εφαρµογή του 

παρόντος άρθρου, 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. 
 

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

 

                                                           
43
Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (Υ∆) κατά τα προβλεπόµενα, από τον συµµετέχοντα οικονοµικό 

φορέα, στην οποία Υ∆, αναγράφεται ανά δικαιολογητικό / έγγραφο, ο σχετικός αριθµός πρωτοκόλλου 
(ΑΠ) και ηµεροµηνία αιτήσεως από την αρµόδια ∆ηµόσια Υπηρεσία, καθώς επίσης και ο εκτιµώµενος 
χρόνος παραλαβής και παράδοσης στην αρµόδια επιτροπή της ΣΥ. Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά ο 
χρόνος υποβολής αιτήµατος δεν µπορεί να είναι µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών 

44
 Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

45
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis 

/eees_odigies. pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και συµβουλές 
σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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2.2.9.1.4 Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.8. της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις 
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 
 2.2.9.1.5 Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων 

τρίτων, ο τρίτος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ, 
ψηφιακά υπογεγραµµένο ή σε έντυπη µορφή υπογραφή, κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς. 

 
Σε περίπτωση που δεν κατασκευάζει ο ίδιος ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας τα 

προσφερόµενα είδη, δεν απαιτείται αντίστοιχη υποβολή ΕΕΕΣ και από τον κατασκευαστή 
ή των προµηθευτή πρώτων υλών / ιατρικού και λοιπού εξοπλισµού, αλλά θα γίνει 
αποδεκτή η υποβολή του ΕΕΕΣ µόνο του συµµετέχοντα στη διαδικασία οικονοµικού 
φορέα. 

 
2.2.9.1.6 Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του  το 

τµήµα της σύµβασης  που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτο  και 
το τµήµα  αυτό υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης  του 
προσφερόµενου τµήµατος, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή 
των λόγων αποκλεισµού σύµφωνα µε την  παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και  για τους 
υπεργολάβους.  

 
2.2.9.1.7 Σε περίπτωση που δηλωθεί υπεργολάβος, τότε αυτός (ο 

υπεργολάβος) υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς.  

 
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα46 

 
2.2.9.2.1 Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι 

όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύµβασης  στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/201647. 
 

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή 
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.2.8. 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 2.2.5 και 2.2.6)48. 
 

2.2.9.2.3 Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το 

                                                           
46

 Πρβ. Άρθρο 80 Ν. 4412/2016  Επισηµαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονοµικούς 
φορείς να προσκοµίσουν µόνο εκείνα τα αποδεικτικά µέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους 
αποκλεισµού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, 
για παράδειγµα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των οικονοµικών 
φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά µέσα της παρ. Β.3 της παρούσας. 

47
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4412/2016 

48
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.449.  

 
2.2.9.2.4 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 ΕΕΕΣ 
 

2.2.9.2.5 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 ισχύουν50. 
 

Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών51. Σηµειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 
2.2.9.2.6 Β1: Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων 

αποκλεισµούτης παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά52: 

                                                           
49

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη ∆ιακήρυξη έναν, περισσότερους ή 
όλους τους λόγους αποκλεισµού της εν λόγω παραγράφου. Συµπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 
άρθρο 78 Ν. 4412/2016 

50
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 Ν. 4412/2016. 

51
 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. 

α, υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019. 
52

 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες 
(βλ. και σηµείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόµου 4250/2014.  
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    2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

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. που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του53. Η υποχρέωση προσκόµισης του 
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου 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 2.2.3.2. 

 
    2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3.3  

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του54 

 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 πέραν του ως άνω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
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.Μ.Η., 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 ∆ηµοσίων Εσόδων55. 

 
    2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3  πιστοποιητι-

κό56 από την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή 
του57 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 

                                                                                                                                                                                                 

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.   
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 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019. 
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 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α 

υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019. 
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 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 
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     Ν. 4488/17, άρθρο 39, παρ. 2  
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Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ.  

      α, υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 4605/2019. 
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λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του 
πιστοποιητικού58. 

 
    2.2.9.2.6.4 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4. τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα 
µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 

2.2.9.2.6.5 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 
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.9.2.6.6 Για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.  

 
2.2.9.2.7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 
2.2.9.2.8 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. 
 
   2.2.9.2.9 Β2: Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) 
προσκοµίζουν: 
 

2.2.9.2.9.1 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 αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
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 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του Ν. 
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οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

 
2.2.9.2.9.2 Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριοή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 

 
Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης 
του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,59εκτός αν, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

 
2.2.9.2.10 Β.3: Για την απόδειξη της οικονοµικής και 

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν: 

 
     Τις νόµιµα δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις ή αποσπάσµατα αυτών, εφόσον απαιτείται δηµοσίευση για τα έτη 2017, 2018 
και 2019 ή 2018, 2019 και 2020. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι 
Ανώνυµη Εταιρία, που δεν έχει ακόµα δηµοσιεύσει τον ισολογισµό του 2019, αρκεί η 
προσκόµιση ενυπόγραφου από τον λογιστή της ισοζυγίου γενικού καθολικού. 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. 
 

2.2.9.2.11 Β.4: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίγραφα συµβάσεων ή τιµολόγια 
πώλησης ή υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση δέσµευσης µε ρήτρα εχεµύθειας και 
εµπιστευτικότητα µη δηµοσίευσης / κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά µε τους 
αγοράστές / χρήστες) της παραγράφου 2.2.6.1. 

 
2.2.9.2.12 Β.5: Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα συγκεκριµενα πιστοποιητικά ή 
αντίστοιχα ισοδύναµα, υποχρεωτικά σε ισχύ, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο αρµόδιου κρατικού φορέα, δύναται να αποδείξη την καταλληλότητα του 
προσφερόµενου είδους. Σε περίπτωση που επίκειται λήξη ισχύος των εν λόγω 
πιστοποιητικών σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο είτε µέχρι τη σύναψη της οικείας 
σύµβασης είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή, αµελλητί και εντός της επόµενης ηµέρας από τη λήξη τους, 
επικαιροποιηµένα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης. 

 
2.2.9.2.13 Β.6: Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, 

στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά 
την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
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 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 α 
σηµείο αδ’ του Ν. 4605/2019. 
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πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του60.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των 
µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας 
αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση  του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω 
ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση  του 
οικονοµικού φορέα, 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/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 
2.2.9.2.14 Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε 

επίσηµους καταλόγους61 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 
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 επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 
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 επίσηµους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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2.2.9.2.15 Β.8: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. 

 
2.2.9.2.16 Β.9:Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί 

να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 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 οικονοµική 
άποψη προσφοράβάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής62, η οποία εκτιµάται βάσει 
των κριτηρίων της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας.  
 
2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 63 
 

2.3.2.1 Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 
βαθµούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. 

 
2.3.2.2 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα 

στοιχεία της προσφοράς64. Οι βαθµολογίες προκύπτουν µε την εφαρµογή του τύπου : 
 
                             Π - Α 
Κ = 100 + 20 x ------------ 
                             Β - Α 
 
Όπου : 
 
Κ :  Η βαθµολογία που λαµβάνει κάθε κριτήριο της προσφοράς ξεχωριστά. 
Π :  Η προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό. 
Α : Η µικρότερη (χειρότερη) από τις τιµές που προσφέρουν οι συµµετέχουσες 

εταιρείες ή η απαιτούµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό της προδιαγραφής (σε 
περίπτωση µίας και µοναδικής συµµετέχουσας εταιρείας). 

Β :  Η µεγαλύτερη (καλύτερη) από τις τιµές που προσφέρουν οι συµµετέχουσες 
εταιρείες για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό της προδιαγραφής. (διευκρινίζεται ότι στις 
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 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιµάται 
βάσει της καλύτερης αναλογίας τιµής-ποιότητας, πράγµα το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει στοιχεία 
αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε την τιµή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόµου 4412/2016, 
άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

63
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 Ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 33 παρ. 1 

περ. α του ν. 4608/2019), καθώς και 16 Ν. 4412/2016 
64

 Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, 
εκτός από τη βαθµολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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περιπτώσεις που έχουµε µέγιστο απαιτούµενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η µικρότερη 
προσφορά και όπου Α είναι η µεγαλύτερη τιµή, ενώ όπου Β η µικρότερη). 

 
2.3.2.3 Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το 

γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική 
βαθµολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

 
2.3.2.4 Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε 

βάση τον παρακάτω τύπο:  
 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 
 

Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας ή 
δεν καλύπτουν τους «απαράβατους όρους») επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
 

2.3.2.5 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη 
που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιµής οχήµατος (σύνθεση της 
τεχνικής προδιαγραφής), προς τη συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι, 
αυτή στην οποία το Λ είναι ο µικρότερος αριθµός), σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί 

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιµή (ΠΤ)  

Συνολική βαθµολογία 
τεχνικής προσφοράς 

 
ΠΤ: Όπως αναλύεται στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος V του παρόντος (Υπόδειγµα 
Οικονοµικής Προσφοράς). 
 

2.3.2.6 Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / βαθµολόγησης συντάσσεται 
Πίνακας (ο οποίος επισυνάπτεται στο σχετικό Πρακτικό του αρµοδίου οργάνου) κατά 
αύξουσα σειρά (από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά προς τη 
λιγότερο συµφέρουσα) βάσει της τιµής «Λ» και σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ                       
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΑΝΑΟΧΗΜΑ) 

ΤΙΜΗ «Λ» 
(ΑΝΑ 

ΟΧΗΜΑ) 
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Επισήµανση: Στον ως άνω Πίνακα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία ανά Οικονοµικό Φορέα 
και τύποπροσφερόµενου οχήµατος µε σκοπό να καταστεί δυνατή η ταξονόµιση µε βάση τις 
βαθµολογίες που έλαβαν και προσφερόµενες τιµές. 
 
 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
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2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο Παράρτηµα «Ι» της παρούσας, για τα περιγραφόµενα υλικά / µέσα.  

 
2.4.1.2 Επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές µε την προϋπόθεση ότι αυτές 

συµµορφώνονται µε τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας, τεκµηριώνονται επαρκώς για 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην «ισοδυναµία» του 
εν λόγω συµβατικού αντικειµένου  και η συµβατική τους αξία είναι εντός του Π/Υ.  

 
2.4.1.3 Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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 αυτής65. 

 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

2.4.2.1  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους σε έντυπη 
µορφή, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (παράγραφος 
1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισµένο φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4412/2016, και τους όρους της παρούσας. 
 

2.4.2.2  Για τη συµµετοχή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς δύνανται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Συγκεκριµένα, 
αναγνωρίζονται µόνο προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον 
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16, ως εναλλακτικό τρόπο 
υπογραφής. 
 

2.4.2.3 Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την 
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την  προσφορά τους, 
µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 
χρήση  προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 
 

2.4.2.4 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας µε σχετική ανακοίνωσή 
της. 

 

                                                           
65

 Άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 
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2.4.2.5  Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα 
ακόλουθα:  

 
2.4.2.5.1 Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Αίτηση Συµµετοχής 

/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - ∆ικαιολογητικά 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 

 
2.4.2.5.2 Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική 

Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα 
και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 
2.4.2.5.3 Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» στον οποίο περιλαµβάνοται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονοµικού φορέα σε περίπτωση που αναδειχθεί 
µειοδότης. Αναλυτικά, ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας. 

 
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται 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. 

 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, 

τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 

2.4.2.6 Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 
προσφορά συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα υποδείγµατα της παρούσας. 

 
2.4.2.7 Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους σε 

έντυπη µορφή, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 

2.4.2.7.1 Τα στοιχεία (αίτηση συµµετοχής / επιβεβαίωση 
ενδιαφέροντος) και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν σε έντυπη µορφή και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από 
τον ίδιο, φέρουν ορατή είτε µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακή 
υπογραφή, µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της 
παραγράφου 2.4.2.2 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς.  
 

∆ιευκρίνιση:  Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται από τον ίδιο τον 
προσφέροντα Οικονοµικό Φορέα απαιτείται να υπογράφονται ψηφιακά ή µη από 
τον ίδιο.  

 
2.4.2.7.2 Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται 

ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 
4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης. 
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   2.4.2.7.3 Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη 
µορφή τοποθετούνται συγκεντρωτικά σε ένα σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει 
απαραίτητα να φέρει το τµήµα της υπό ανάθεση προµήθειας για την οποία υποβάλλεται 
προσφορά, την επωνυµία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου (σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα µέλη της), 
καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: …./2020 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ….    
(το κενό µετά την λέξη «προµήθεια»  συµπληρώνεται από τον διαγωνιζόµενο ανάλογα µε το περιεχόµενο της 

προσφοράς) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../…… 
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή την γραµµατεία» 

 
2.4.2.7.4 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 αρχικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας66. 
 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Αίτηση Συµµετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Τεχνική Προσφορά» 
 

2.4.3.1 Αίτηση Συµµετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος 
 
  Αίτηση συµµετοχής ή / και επιβεβαίωση ενδιαφέροντος 
 
2.4.3.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την συµµετοχή των 
προσφερόντων στη διαδικασία διαπραγµάτευσης περιλαµβάνουν67:  

 
2.4.3.2.1 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 

όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 
 

 Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 
ΕΕΕΣ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη διακήρυξη (Παράρτηµα «ΙΙΙ») 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

                                                           
66

 Σε περίπτωση που, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιµο από την Α.Α. να προσκοµιστούν 
στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονοµική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαµβάνει ανάλυση 
κόστους, περιγράφεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου οικονοµικής προσφοράς και ο τρόπος 
υποβολής τους. 

67
 Βλ. άρθρο 93 περ. α του Ν. 4412/2016. 
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2.4.3.2.2 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση / Απόφαση εκπροσώπησης.  

 
2.4.3.3 Τεχνική προσφορά 
 

 2.4.3.3.1 Συµπληρωµένο έντυπο Τεχνικής Προσφοράς το οποίο 
να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «ΙV» της παρούσας. 

 
2.4.3.3.2 Συµπληρωµένο έντυπο φύλλου συµµόρφωσης (ΦΣ) 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «ΙV» (παράγραφος Β του εντύπου τεχνικής 
προσφοράς) της παρούσας, στο οποίο θα αναφέρονται υποχρεωτικά κατά περίπτωση, ότι 
το προσφερόµενο προϊόν καλύπτει ή υπερκαλύπτει ή δεν καλύπτει τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 
Παράρτηµα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
σύµβασης) της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται ή δεν πληρούνται.  

 
2.4.3.3.3 Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την 

τεχνική επάρκεια (παραποµπές του ΦΣ και δικαιολογητικά της παρούσας), τα έγγραφα 
των παραγράφων 2.2.6.2 έως 2.2.6.7 του παρόντος, προκειµένου χρησιµοποιούνται για 
την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.  

 
2.4.3.3.4 Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της 

σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν68. Σε περίπτωση µη ανάθεσης, δεν απαιτείται η 
υποβολή κάποιου δικαιολογητικού. 

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

2.4.4.1 Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά, 
επί ποινή απορρίψεως σε αντίθετη περίπτωση, σύµφωνα µε το έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς κατα τα οριζόµενα στο Παράρτηµα «V» της διακήρυξης υπογεγραµµένο από 
τον οικονοµικό φορέα.  
 

2.4.4.2 Η/-οι τιµή/-ές των προς παράδοση οχηµάτων / συµβατικού είδους, 
δίνεται/-ονται  σε ευρώ ανά µονάδα µέτρησης χωρίς ΦΠΑ, και αναλυτικά όπως σχετικός 
Πίνακας του υποδείγµατος της οικονοµικής προσφοράς. 
 

2.4.4.3 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
για την παράδοση των συµβατικών υλικών, στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης. 
 

2.4.4.4 Οι κρατήσεις αναλύονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας.  

2.4.4.5 Επισηµαίνεται ότι η παρούσα σύµβαση επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.  
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2.4.4.6 Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης και αναπροσαρµόζονται / αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
παρόντος. 

 
2.4.4.7 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
 

2.4.4.7.1 ∆εν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  

 
2.4.4.7.2 ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και  
 
2.4.4.7.3 Η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης  

που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή69 στο Παράρτηµα «Ι» της 
παρούσας διακήρυξης.  
 

2.4.4.8 Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας 
από τους τρόπους πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας 
διακήρυξης και να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ισχύος ο οποίος δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος του καθοριζόµενου στην παρ. 2.4.5.1, από την επόµενη της ηµεροµηνίας 
υποβολής αυτής. 
 

2.4.4α Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
 

2.4.4.α.1 Περιλαµβάνει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 
της παρούσας πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της πρόσκλησης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.  
 

2.4.4.α.2 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 
σφραγισµένο (υπο)φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης εντός 
του σφραγισµένου φακέλου της προσφοράς. 

 
2.4.4.α.3 Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή µέρους των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, λόγω µεγάλου απαιτούµενου χρόνου έκδοσή τους και 
λοιπών αντικειµενικών δυσχερειών, τότε  ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας οφείλει να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, για κάθε έγγραφο / δικαιολογητικό (ξεχωριστά) και στην 
οποία θα δηλώνει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις των όρων του αντίστοιχου εγγράφου / 
δικαιολογητικού και την ηµεροµηνία µε τον αντίστοιχο αριθµό πρωτοκόλλου αίτησης 
έκδοσης από τον αρµόδιο φορέα ή βεβαίωση / αποδεικτικό υποβολής του σχετικού 
αιτήµατος. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος θα πρέπει 
να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφοράς που ορίζεται 
στο παρόν. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.  
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών70 
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2.4.5.1 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 6 µηνών από την επόµενη της διενέργειας,της 
διαδικασίας ανάθεσης, δηλαδή τουλάχιστον µέχρι τις 30 Απρ 21. 

 
2.4.5.2 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς αναφέρεται µε υπεύθυνη δήλωση 

στην οικονοµική Προσφορά. Αν στη δήλωση δηλώνεται χρόνος ισχύος µικρότερος από τον 
ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

 
2.4.5.3 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. 
 

2.4.5.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 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 
ανώτατου 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. 

 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 

παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, 
εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης  εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των 
υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι . 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών71 
 

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

 
2.4.6.1 Η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το 

περιεχόµενο που ορίζεται 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 κατακύρωσης) της παρούσας72. 

 
2.4.6.2 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης. 
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2.4.6.3 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει 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. 
 

2.4.6.4 Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αλλά δεν πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα. 

 
2.4.6.5 Η οποία είναι υπό αίρεση. 
 
2.4.6.6 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών, πέραν των 

καθοριζοµένων στο παρόν. 
 
2.4.6.7 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 (απαράβατους όρους και ελάχιστες απαιτήσεις) της 
σύµβασης. Η µη κάλυψη απαιτήσεων / χαρακτηριστικών – προδιαγραφών που 
χαρακτηρίζονται ως «επιθυµητές /-ά» δεν αποτελούν αιτία απόρριψης µιας προσφοράς.   
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
 

3.1.1.1 Το αρµόδιο τριµελές όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα 
της σύµβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια κατά 
την κρίση του οργάνου, παρουσία των επιθυµούντων προσφερόντων / συµµετεχόντων ή 
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των 
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων των προσφορών που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21, κατά τα ειδικώς καθοριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια73: 

 
  3.1.1.1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς την 

ίδια ηµέρα µε την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών και ώρα 10:00. 
 
  3.1.1.1.2 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συµµετοχής 

/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 
 
  3.1.1.1.3 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική 

Προσφορά», ίδια ηµέρα µε την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών και αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της αποσφράγισης του προηγούµενου σταδίου όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.1.1.1.2 της παρούσας. 

     
  3.1.1.1.4 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 

κατακύρωσης», µετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης και της οικονοµικής 
προσφοράς. 

 
3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε 

προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως «εµπιστευτικές». 

 
3.1.1.3 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. 

 
Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

                                                           
73

 Με τον όρο «στάδιο» στη παρούσα διαδικασία νοείται η χρονικά ανεξάρτητη φάση της κάθε διαδικασίας. 
Με την εννοιολογική προσέγγιση του ν.4412/2016 (Άρθρο 32

Α
, τελευταία παράγραφος), η όλη διαδικασία και 

αξιολόγηση των προσφορών, θα διεξαχθεί σε «ενιαίο στάδιο» δηλαδή χρονικά, όλες οι επιµέρους 
διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σε µία (1) ή περισσότερες διαδοχικές συνεδρείες της αρµόδιας επιτροπής και 
θα εκδοσθεί ένα ενιαίο Πρακτικό. 
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συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, 
ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο 
τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), 
µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε 
νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, 
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση 
ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. 

 
Η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, 
αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να 
θεραπευθούν.  

 
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  

 
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση 

των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου 
οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων. Ειδικότερα: 
 

3.1.2.1.1 Έλεγχος του (κυρίως) «φακέλου προσφοράς». 
 

3.1.2.1.1.1   Μονογράφονται από το σύνολο των µελών 
του αρµόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά 
φύλλο.  

 
3.1.2.1.1.2 Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του 
οργάνου. 
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3.1.2.1.2 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συµµετοχής / 

Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά».    
 

3.1.2.1.2.1   Μονογράφονται από το σύνολο των µελών 
του αρµόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά 
φύλλο.  

 
3.1.2.1.2.2 Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο 

προβαίνει: 
 
3.1.2.1.2.2.1 Στην καταχώρηση των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
 
3.1.2.1.2.2.2 Στον έλεγχο σε ότι αφορά 

στην πληρότητα, κανονικότητα και νοµιµότητα των υποβληθέντων στοιχείων. 
 
3.1.2.1.2.2.3 Πριν την έναρξη της 

αξιολόγησης  /  βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω διαδικασίας σύναψης σύµβασης θα διενεργηθεί σε όση έκταση απαιτείται 
διαπραγµάτευση µε τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, των οποίων τα 
δικαιολογητικά καλύπτουν την απαίτηση της προηγούµενης παραγράφου, δηλαδή, είναι 
πλήρη, κανονικά και νόµιµα. 
 

Ως κριτήρια / αντικείµενα διαπραγµάτευσης δύνανται κατά την κρίση της αρµόδιας 
επιτροπής να αποτελέσουν οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας.  

 
Τέλος επί των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές, δύναται να συνεχιστεί η 

διαπραγµάτευση όπου και σε όση έκταση κριθεί αναγκαίο και σε οποιαδήποτε πτυχή της 
σύµβασης, εφαρµόζοντας τις βασικές αρχές των δηµοσίων συµβάσεων κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016.  

 
Συγκεκριµένα, καθ όλη τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, το αρµόδιο όργανο 

αντιµετωπίζει τους οικονοµικούς φoρείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις, ενεργεί µε διαφάνεια, 
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του 
δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας 
του ανταγωνισµού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου 
ανάπτυξης. 

 
3.1.2.1.2.2.4 Στην αξιολόγηση / βαθµολό-

γηση της τεχνικής προσφοράς και την τεκµηρίωση της συµµόρφωσης του προσφερόµενου 
υλικού / µέσου ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας (Παράρτηµα «Ι») και τους 
λοιπούς όρους των εγγράφων της σύµβασης, µε βάση τα δηλωθέντα στο ΦΣ καιµόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
έκρινε πλήρη.Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνονται σύµφωνα µε τα σχετικώς 
προβλεπόµενα στον Ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας, µε βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

 
3.1.2.1.2.2.5 Στην σύνταξη πρακτικού µε 

ανάλογη εισήγηση  προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την 
ανάθεση της σύµβασης και συγκεκριµένα για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
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που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών 
προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. 

 
3.1.2.1.3 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική 

Προσφορά». 
 

3.1.2.1.3.1 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές των 
συµµετεχόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.  

 
3.1.2.1.3.2 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια 3.1.2.1.1 και 3.1.2.1.2 οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται στους δικαιούχους, µετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
οικονοµικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος 

 
3.1.2.1.3.3 Οι προσφερόµενες τιµές δεν τίθενται σε 

διαπραγµάτευση. 
 
3.1.2.1.3.4 Προσφερόµενη τιµή που υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης  και προσδιορίζεται στη παρούσα, καθιστά την 
προσφορά «απαράδεκτη». 

 
3.1.2.1.3.5 Στην σύνταξη πρακτικού µε ανάλογη 

εισήγηση προς το αποφαινόµενο όργανο για την απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς 
που δεν γίνεται αποδεκτή και την αποδοχή των λοιπών προσφορών µε ανάλογη φθίνουσα 
κατάταξη.  

     
3.1.2.1.4 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 

κατακύρωσης».  
 

3.1.2.1.4.1   Μονογράφονται από το σύνολο των µελών 
του αρµόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά 
φύλλο.  

 
3.1.2.1.4.2 Το αρµόδιο όργανο προβαίνει σε έλεγχο, 

σε ότι αφορά στην πληρότητα, κανονικότητα, νοµιµότητα των υποβληθέντων στοιχείων και  
καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου και υποβάλλεται µε ανάλογη 
εισήγηση προς το αποφαινόµενο όργανο για την απόρριψη ή αποδοχή. 

 
∆ιευκρίνιση: Επειδή η περιγραφόµενη στη παρούσα, διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
διεξάγεται σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 32, παρ. 2γ) και 32Α του Ν.4412/2016 
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους της εν λόγω πρόσκλησης, η αξιολόγηση των 
προσφορών να γίνεται σε ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της σύµβασης, συνάγεται ότι το 
αναφερόµενο «πρακτικό» στις παραγράφους 3.1.2.1.1.3, 3.1.2.1.2.2.5, 3.1.2.1.3.5 και 
3.1.2.1.4.2 δύναται να είναι ενιαίο. 
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3.1.2.1.5 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε 
σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή74 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.  

 
3.1.2.1.6 Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή 

προσφορών µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων η ανάθεση γίνεταιστην προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία µεταξύ τους. 
 

3.1.2.1.7 Τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων σταδίων 
αξιολόγησης («Φακέλου προσφοράς», «Αίτηση Συµµετοχής / Επιβεβαίωση 
Ενδιαφέροντος - ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», «Τεχνική Προσφορά», 
«Οικονοµική Προσφορά» και «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης») µέχρι και την ανάθεση / 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται µε µια ενιαία απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια 
αυτής, µέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας των συµµετεχόντων και αναρτάται 
κατα περίπτωση στο «διαύγεια», υποχρεωτικά στους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο 
του / των πρακτικού /-ών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων.  

 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.   
 
3.1.2.1.8 Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού, όταν εξ αρχής 

έχει υποβληθεί µία προσφορά, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσµατα όλων των σταδίων. 

 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης75 - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

3.2.1 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, και λόγω του επείγοντος, εφαρµόζονται τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.2.9.1 και 2.4.4α του παρόντος. Για τυχόν δικαιολογητικά 
τα οποία ενώ έχουν υποβληθεί (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρούσα), δεν 
βρίσκονται σε ισχύ µέχρι και το πέρας των παραδόσεων των συµβατικών ειδών 
(ολοκλήρωση της διάρκειας της σύµβασης), η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας, «εντός δέκα (10) ηµερών» από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται 
ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

                                                           
74

 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
75

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο 
αξιολόγησης.» 
 
3.2.2 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσµίας που του 
έχει τεθεί (για υποβολή από την ΑΑ), αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο για την παράταση 
της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.  
Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συµµετοχής – επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 
κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουµένων 
των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας 
 
3.2.3 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
3.2.4 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 

3.2.4.1 Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή 

  
3.2.4.2 ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
 
3.2.4.3 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 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας,  
 
3.2.5 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 2.2.4-2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
 
3.2.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα ανωτέρω  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 
τουδιαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύµβασης για ολόκληρη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%  στην περίπτωση 
µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου 
ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  
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3.2.7 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
 
3.3 Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης  

 
3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (ή του 
ενιαίου πρακτικού), σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη µορφή µέσω των στοιχείων 
επικοινωνίας και της «διαύγειας».  
 
3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 
 3.3.2.1 Παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής 
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016. 

 
3.3.2.2 Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο 324 του Ν. 4700/2020 και. 
 
3.3.2.3 Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  . Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό 
που συνοδεύει τη σύµβαση. 

 
3.3.3 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.  
 
3.3.4 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά .  
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 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

 
3.4.1 Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη 
σύµβαση του Ν.4412/2016 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 ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του.   
 
3.4.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 

3.4.2.1 ∆έκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή 
 

3.4.2.2 ∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως, 

 
3.4.2.3 ∆έκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση 

της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 
 
3.4.2.4 Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της πρόσκλησης, η πλήρης 

γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο 
δαιύγεια. 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  σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 

 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 
ΑΕΠΠ 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, η οποία διαπιστώνεται µε 
απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του Ν. 
4412/2016.  

 
Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) 

προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
364 του Ν. 4412/2016.  
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 
 

Η αναθέτουσα αρχή:  
 

• Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

 
• ∆ιαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
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 
 

Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή 
και δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που 
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας  
 

Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, 
αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και 
κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.  

 
Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής  
 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ . 
 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του 
άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών. 
 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και 
της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και 
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής 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 . 
 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την 
κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 
368 έως και 371 του Ν. 4412/2016. 
 
3.4.3 Λοιπά, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την εν λόγω διαδικασία σύναψης 
σύµβασης.  
 
 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

 

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 ∆ιαγωνισµού. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει 
την επαναπροκύρηξής 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) 

 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµβάσεως και εγγύηση προκαταβολής (εάν 
απαιτείται) 
 

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 ΦΠΑ, 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 σύµβασης και το περιεχόµενό της να 
είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VI της πρόσκλησης 
και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής 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.   
 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης να είναι 
αορίστου χρόνου. 
 

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 ΦΠΑ.  
 

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 της εκτελεστικής σύµβασης προσκοµίζεται 
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VI της ∆ιακήρυξης,  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). Για την εγγύηση 
προκαταβολής εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του Ν. 4412/2016. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.  

 
Αν τα υλικά  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά.  
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Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή 
η  σταδιακή αποδέσµευση, γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου. 

 
4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» (υπεύθυνη δήλωση στην 
Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των 
ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των συµβατικών ειδών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας.  

 
Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε 1% επί της καθαρής 

συµβατικής αξίας της σύµβασης και επιστρέφεται µε το πέρας της συγκεκριµένης 
χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται. 
 

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει (κατ ελάχιστο) για δυο (2)έτη  που αφορά το σύνολο του 
ασθενοφόρου και του εξοπλισµού και πέντε  (5) για την φωτεινή και ηχητική  σήµανση. Ο 
προµηθευτής  οφείλει  µε  δική του   µέριµνα   και   δαπάνη   να   προβεί   στη   ρύθµιση,   
επισκευή      ή      αντικατάσταση εξαρτήµατος   ή  συσκευής λόγω  κατασκευαστικής 
ατέλειας.  

 
Η εγγύηση  καλής λειτουργίας να  ξεκινά  µε  την  πρώτη  (1η)  ηµέρα  της  άδειας   

κυκλοφορίας  που    αναγράφεται  στο έντυπο της   Άδειας   Κυκλοφορίας  καθενός  
οχήµατος  και  όχι  µε  την  παράδοση  των οχηµάτων  σε κάθε Μονάδα του ΣΞ. 

 
Εάν όµως  έχει   παρέλθει   χρονικό   διάστηµα  έξι   (6) µηνών   από     την   

παράδοση      των   ασθενοφόρων   και   δεν  έχει   εκδοθεί  ακόµη   άδεια κυκλοφορίας, 
τότε η εγγύηση  να ξεκινά την πρώτη ηµέρα  µετά  την παρέλευση του εξαµήνου από την 
παράδοση. 
 

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών θα δοθεί από τον 
προσφέροντα στη Υπηρεσία . για: 

 
• Όχηµα 
• ∆ιασκευή 
• Εγκατάσταση θέρµανσης και κλιµατισµού 
• Φορείο ασθενούς 
• Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς 
• Φορείο πολυτραυµατία (scoop) 
• Κάθισµα διακοµιδής ασθενούς 
• Στρώµατος κενού διακοµιδής ασθενούς 
• Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία 
• Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών 
• Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών 
• Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισµού ασθενούς µε τα παρελκόµενά της 
• Αυτόµατος Απινιδωτής (AED) 
• Φορητή και Σταθερή  Ηλεκτρική Αναρρόφηση 
• Πιεσόµετρο ψηφιακό 
• Παλµικό Οξύµετρο 
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• Παροχές Οξυγόνου 
• Φορητή παροχή Οξυγόνου 
• Στηθοσκόπιο 
• ∆ιαγνωστικός φωτισµός 
•    Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες) 
• Κλιµατιστική µονάδα 
 
Επίσης, ισχύουν οι αναφερόµενες εγγυήσεις ανά αντικείµενο, στην τεχνική 

προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρίνηση: Η εν λόγω εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει οπωσδήποτε φθορά ή 

αλλοίωση στην κατασκευή, που οφείλεται σε πρόσκρουση ή κακό χειρισµό υπαιτιότητα 
οδηγών. 

 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε µικρότερη εγγύηση από τα 

προαναφερθέντα, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως µη αποδεκτή. 

 
 
4.2  Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

 

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

 

 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.  

 
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. 
 
  

4.4 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.  

∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ). 
 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
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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 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, 
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή 
τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
 
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 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης76 

 

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: 
 

4.6.1.1 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.  

 
4.6.1.2 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, 

 
4.6.1.3 Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 

                                                           
76

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
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η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1 Τρόπος πληρωµής 

 

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

5.1.1.1 Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών 
παραδόσεων). 

 
5.1.1.2 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 µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον 
συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (ο εν λόγω τρόπος πληρωµής 
εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων) 
 
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη, µε το ύψος του επιτοκίου να καθορίζεται 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2/51557/0026/17-9-2001 (Β΄ 1209) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «περί καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
 
Ειδικότερα, κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας 
προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως 
µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του τόκου 
θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 
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 . 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της 
καθαρής αξίας της σύµβασης, ήτοι επί της συνολικής αξίας συµβατικού τιµήµατος, µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ειδικότερα:  
 

5.1.2.1 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

 
5.1.2.2 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017.  
 
5.1.2.3 Κράτηση 0,0839%, υπέρ Χαρτοσήµου. 
 
5.1.2.4 Κράτηση 0,01678%, υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου. 
 
5.1.2.5 Κράτηση 4,00%, υπέρ Μετοχικού Ταµείου Στρατού. 
 

5.1.3 Πρόσθετα, παρακρατείται υπέρ Φόρου Εισοδήµατος (ΦΕ) ποσοστό 4% επί του 
καθαρού ποσού της αξίας των αγαθών, δηλαδή στην αξία που αποµένει µετά την 



Σελίδα 70 
 

αφαίρεση του ΦΠΑ και τυχόν κρατήσεων υπέρ  ∆ηµοσίου και τρίτων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (Α΄ 167) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται το σύνολο του φόρου που 
παρακρατήθηκε. 
 
5.1.4 Η εν λόγω σύµβαση δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ 
σύµφωνα µε τον Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ.» (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το άρθρο 11 του Ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14)]. 
 
5.1.5 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 ήθελε ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
 5.1.5.1 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, την σχετική απόφαση της ΑΑ, και κατά περίπτωση 
αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του 
ν.4412/16. 
 
 5.1.5.2 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα  
 

5.1.5.3 Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή µε την ένδειξη ’’ΕΠΙ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙ’’. 
 

5.1.5.4 Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενηµερότητας και Ασφαλιστικής 
Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 

 
5.1.5.5 Ασφαλιστική ενηµερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα 

ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την 
πληρότητα των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει µαζί µε 
τις ενηµερότητες και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στην οποία δηλώνονται τα 
ασφαλιστικά ταµεία στα οποία καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. 

 
5.1.5.6  Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου σε 

µορφή ΙΒΑΝ που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασµός ή από βεβαίωση της 
Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.  

 
5.1.6 Επισηµαίνεται ότι δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.). 
 
5.1.7 Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του ∆ηµοσίου από την σύµβαση, 
γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή µε βάση της 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). 
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5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

5.2.1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση που έχει 
υπογράψει και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 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 και τους όρους της 
παρούσας. 
 
5.2.2 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

 
5.2.2.1 Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
 

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

5.2.3.1 Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµβάσεως που 
έχει υπογράψει µε την αναθέτουσα αρχή ή µε τους αγοραστές/συµβαλλόµενους φορείς 
στη σύµβαση. 

 
5.2.3.2 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. 
 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από 
το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 
του Ν.4412/2016. 

 
5.2.4 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.4412/16, 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 ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών πουπαραδόθηκαν 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, 
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ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο 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 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων77 

 

Ο ανάδοχος µπορεί 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), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), 
καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης.  

 
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις.  
 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 

γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, 
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.. 
   
 
5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα 
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 Άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 
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ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/201678. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του Ν. 
4605/2019.  
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήµατα εντός δυο (2) µηνών από 
υπογραφής σύµβασης. Ο σχετικός χρόνος παράδοσης δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση 
που υποβάλλεται στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς. Τµηµατικές παραδόσεις γίνονται 
αποδεκτές εφόσον αφορούν σε ποσότητες τουλάχιστον ίσες µε το 1/2 της συνολικής 
συµβατικής και θα προβλεφθεί επακριβώς στη σύµβαση.  
 
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.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το 
ΠαράρτηµαVII της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος.  
 

Ο ποιοτικός έλεγχος (παραλαβής) των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν για να καταστεί 
δυνατή η ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συµβατικών 
ειδών. Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα 
διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 
 
 6.2.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 

6.2.1.1.1 Ανεξαρτήτως αριθµού των συµβατικών ειδών, θα 
ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εµφάνισης, κακώσεων ή φθορών, σε 
ποσοστό 100%. 
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6.2.1.1.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 

 
     Εντός πέντε (05) ηµερών από παράδοσης του υλικού 
στον συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη σύµβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης. 
 

6.2.1.1.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
     Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης [στην 
έδρα του 1ου ΤΥΛ (Αγ. Στέφανος Αττικής)].  
   

6.2.1.1.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
  
     Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής / ελάχιστων απαιτήσεων του προς παράδοση υλικού, και κατα την κρίση 
της αρµόδιας επιτροπής. 
.  
 6.2.1.2 Λειτουργικός Έλεγχος 
 

6.2.1.2.1 Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 100% της 
συνολικής παραληφθείσας ποσότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο λειτουργικός – ποιοτικός 
έλεγχος των οχηµάτων και των παρελκόµενων αυτού δύναται, συµπληρωµατικά και 
εφόσον δεν υπάρχει η σχετική δυνατότητα από την αρµόδια επιτροπή (Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών), να πραγµατοποιηθεί σε ιδιωτικό 
συνεργείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 

6.2.1.2.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
     Ταυτόχρονα µε τον µακροσκοπικό έλεγχο, εντός πέντε 
(5) ηµερών από παράδοσης του υλικού στον συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη 
σύµβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης. 
 

6.2.1.2.3 Τόπος παραλαβής των οχηµάτων 
 
     Η παράδοση των µέσων θα  πραγµατοποιηθεί  στην 
έδρα του 1ου ΤΥΛ (Αγ. Στέφανος Αττικής). 
   

6.2.1.2.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου     
  

Ο λειτουργικός – ποιοτικός έλεγχος των οχηµάτων και 
των παρελκόµενων αυτών, αφορά κυρίως στη συνήθη λειτουργία. 
 
     Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης (όπως 
6.2.1.1.3) και σε απόλυτη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ – 
Ανάδοχος) θα  καθοριστεί στη σύµβαση, τόπος ελέγχου πλησίον ή εντός του τόπου 
παράδοσης. 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής (Προσθήκη 1 στο Παράρτηµα «Ι» του παρόντος)  προς παράδοση υλικού 
και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους 
ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (µακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής παραλαβής 
των συµβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε (15) µέρες το 
αργότερο από την παράδοση. 
 

Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή παραλαβής, µετά τους 
προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής 
παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις ή 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 στον / στους ανάδοχο /-χους. 
 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής 
τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, 
µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής 
ύστερα από αίτηµα 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΄εφεση 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. 
 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
 
6.2.2. Για την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου (κατά τη 
διαδικασία ελέγχου και παραλαβής των υλικών), απαιτείται η διεξαγωγή της 
προβλεπόµενης από την παρούσα εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστές και τεχνικό 
προσωπικό), όπως παρακάτω: 

 
6.2.2.1 Αντικείµενα εκπαίδευσης 
 

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα ή εφόσον ο 
εκπαιδευτής είναι αλλοδαπός µε µέριµνα του αναδόχου να διατεθεί διερµηνέας. Ως 
αντικείµενα θα είναι κατ’ ελάχιστο, ο χειρισµός, η λειτουργία και η συντήρηση «πεδίου» (1ου 
– 2ου κλιµακίου για τους χειριστές  και του ανωτέρου κλιµακίου για τους τεχνίτες) στα 
διάφορα (π.χ. µηχανολογικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, κ.λπ.) µέρη, σύµφωνα µε αναλυτικό 
/-κά πρόγραµµα/-τα εκπαίδευσης που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο µε την παράδοση 
των υλικών. Επίσης, για προωθηµένη συντήρηση (3ου Κλιµακίου) στα θέµατα: 

 
α) κινητήρας – σύστηµα ψεκασµού καυσίµου - ανάφλεξη.  
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β)  διεύθυνση – µετάδοση κίνησης – κιβώτιο ταχυτήτων. 
 
γ) ανάρτηση – πέδηση – ABS. 
 
δ) ηλεκτρικό - ηλεκτρονικό σύστηµα.  
 
ε)   κλιµατισµός. 
 
στ) αµάξωµα. 
 

6.2.2.2 Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 
 
Εντός πέντε (05) έως τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση των 

υλικών. Στη σχετική σύµβαση θα καθορίζεται µε ακρίβεια και θα περιλαµβάνει θεωρητικά 
αντικείµενα καθώς και εκπαίδευση επ’ έργω. 

 
6.2.2.3 ∆ιάρκεια της εκπαίδευσης 

 
Έως δύο (2) ηµερών για τους χειριστές (οδηγούς) και τεσσάρων (4) 

ηµερών για τους τεχνίτες, ή εκτός εάν άλλως προταθεί από τον προµηθευτή, µέχρι 
εκδόσεως της ανάλογης βεβαίωσης και σε κάθε περίπτωση µέχρι την υπογραφή του 
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. Στις 
εκάστοτε συµβάσεις θα καθορίζεται µε ακρίβεια αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, κατά 
την κρίση του κατασκευαστικού οίκου.  

 
6.2.2.4 Αριθµός – Προσόντα εκπαιδευόµενου προσωπικού 

 
Αριθµός ατόµων, όπως θα καθοριστεί από το ΓΕΣ/Γ1, χωρίς να 

υπερβαίνει την ποσότητα των προς προµήθεια οχηµάτων (συµβατική ποσότητα), µε 
προσόντα σύµφωνα µε την πρόταση της αναδόχου εταιρείας (οδηγοί). 

 
6.2.2.5 Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 

 
Σε κατάλληλο εξοπλισµένο χώρο (µε µέριµνα του αναδόχου) που θα 

συµφωνηθεί από κοινού µεταξύ των συµβαλλοµένων. Ο οικονοµικός φορέας δύναται να 
διεξάγει την εκπαίδευση  στις εγκαταστάσεις του, εφόσον κριθεί σκόπιµο, λόγω της 
τεχνικοεπαγγελµατικής υποδοµής που ενδεχοµένως να απαιτείται. 

 
6.2.2.6 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα 

 
Με µέριµνα του προµηθευτή. Στη σύµβαση θα καθορισθεί µε ακρίβεια. 

 
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 ∆ηµοσίου 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. 
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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 

από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων.79 
 

6.2.3   Με την ολοκλήρωση της ως άνω προαναφερθείσας στην παράγραφο 6.2.2 
εκπαίδευσης ο ανάδοχος θα χορηγήσει σχετική πιστοποίηση / βεβαίωση 
καταλληλότητας  στο προσωπικό που περάτωσε µε επιτυχία την εκπαίδευση. 
 
6.2.4 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στους ανωτέρω καθοριζόµενους χρόνους και δεν πρέπει να 
υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης των συµβατικών 
ειδών κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν. 
 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

 
∆εν απαιτείται. 
 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου 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. 
 
6.4.2. 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. 
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 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. µπορεί να χρησιµοποιήσει µεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ 
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
 
 
6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

 
6.5.1 ∆εν απαιτείται η προσκόµιση δείγµατος. 
 
6.5.2 Υποχρεωτικά ανά όχηµα, υποβάλλονται ενηµερωτικά φυλλάδια 

(BROCHURES) ή / και φωτογραφίες που παρουσιάζουν όλες τις επιφάνειες των 
εξωτερικών (άνω – πέρυξ – κάτω) χώρων του οχήµατος, χώρο µηχανής, παραθύρων, 
ελαστικά και τον εσωτερικό χώρο (χώρο οδήγησης, κονσόλα, σαλόνι, καθίσµατα, 
εξοπλισµός, κ.λπ.). Η αρµόδια επιτροπή δύναται να αιτηθεί και ο συµµετέχον οικονοµικός 
φορέας δεσµεύεται να υποβάλει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, επιπρόσθετο 
πληροφοριακό υλικό για περαιτέρω αξιολόγηση. 
 
 
6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας80 

 
6.6.1 Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.2 ο ανάδοχος / προµηθευτής, οφείλει να 
παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που 
ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
(προσφερόµενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.1.2. ανωτέρω. 
 
6.6.2 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας, καθορίζοντας υποχρεωτικά τους όρους και 
προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. 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. 
 
6.6.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται 
για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, 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. 
 
6.6.4 Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης 
λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις 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 στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 
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6.7 Αναπροσαρµογή τιµής 

 
∆εν απαιτείται η περίληψη του όρου 

 
 
 
6.8 Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

 
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της 
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, 
περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη 
σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες της 
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑ. 
 

∆εν απαιτείται η περίληψη του όρου. 
 

1.2 Οργανωτική δοµή της ΑΑ. 
 
Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ η οποία ενεργεί ως ΑΑ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση 

των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµήθειας. 
 

1.3 Υφιστάµενη κατάσταση - υποδοµές 
  
   Ως έχει, δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1 Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ  
 

Προµήθεια δέκα (10) καινούργιων ειδικοποιηµένων οχηµάτων 
µεταφοράς προσωπικού (βασικής υγειονοµικής υποστήριξης), για την κάλυψη 
αναγκών υπηρεσιακών µετακινήσεων του προσωπικού του Στρατού Ξηράς για την 
εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ και µεταφοράς µεταναστών – προσφύγων 
(που χρήζουν βασικής υγειονοµικής υποστήριξης), στο πλαίσιο συνδροµής των Ενόπλων 
∆υνάµεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιµετώπιση της διαρκώς 
αυξανόµενης µεταναστευτικής / προσφυγικής ροής. 

 
2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούµενη εµπλοκή 

υποψηφίων 
 

Προηγήθηκε έρευνα αγοράς. 
 

2.3 Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης 
 

  Φ.815/191/687481/Σ.3284/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4ε 
 

2.4 Τεκµηρίωση σκοπιµότητας / υποδιαίρεσης ή µη της σύµβασης σε 
τµήµατα 

 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.2 του παρόντος. 
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Όπως Προσθήκη «1» του παρόντος Παρατήµατος «Ι».  
 
∆ιευκρίνιζεται ότι, η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες 

επιθυµητές απαιτήσεις της στρατιωτικής Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση είναι 
αποδεκτές προσφορές µε τεκµηριωµένα καλύτερα χαρακτηριστικά και ποιότητα / 
προδιαγραφές – επιδόσεις. Η αρµόδια επιτροπή δύναται κατα την κρίση της, µε γνώµονα 
το δηµόσιο συµφέρον (επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού, προµήθεια προϊόντων µε τη 
βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελεσµατικότητας, κ.λπ.), όπως στη διάρκεια της 
διαδικασίας της  διαπραγµάτευσης, λαµβανοµένου υπόψη των προβλέψεων του παρόντος 
και κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, να προβαίνει σε διαπραγµάτευση κάλυψης και 
µέρους των απαράβατων όρων (ΑΟ). 

 
Η τεχνική προδιαγραφή, λόγω του αντικειµένου της σύµβασης, δύναται να  

περιέχει µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής 
που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που παρέχονται από έναν ή περισσότερους συγκεκριµένο /-
νους οικονοµικό /-κούς φορέα /-είς ή / και εµπορικού σήµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, 
τύπων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής, πλην όµως, δεν αποσκοπούν να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω 
µνεία έγινε, κατ’ εξαίρεση, σε όση έκταση δεν ήταν δυνατόν να γίνει επαρκώς 
προσδιορισµένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης.  

 
Όπου υφίσταται η εν λόγω προαναφερθείσα µνεία, αυτονόητα γίνονται 

αποδεκτές προσφορές προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως «ισοδύναµα», µε τις 
προβλέψεις του αντίστοιχου όρου, όπως αναλύεται στην παράγραφο  2.1.4.12.1 του 
παρόντος. 

 
CPV: 34114122-0 [Οχήµατα µεταφοράς ασθενών (ατόµων που χρήζουν 

βασικής υγειονοµικής υποστήριξης)]. 
 

3.2 Υποχρεωτική η συµπλήρωση και υποβολή φύλλου συµµόρφωσηςανά 
προσφερόµενο είδος /όχηµα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της τεχνικής προσφοράς του 
Παραρτήµατος «IV» της παρούσας. 

 
3.3  Η µεθοδολογία υλοποίησης της σύµβασης και οι τρόποι διασφάλισής 

της καθορίζονται στις συγκεκριµένες παραγράφους της παρούσας. 
 
3.4 ∆ιάρκεια Σύµβασης - Χρόνοι παράδοσης  
 

Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.6 και 6.1 της παρούσας, 
αντίστοιχα. Τµηµατικές παραδόσεις δύνανται να γίνουν αποδεκτές από την ΑΑ και την 
έγκριση του ΓΕΣ, εφόσον αφορούν σε ποσότητα τουλάχιστον ίση µε το 1/2 της 
συµβατικής. 

 
3.5 Υπεργολαβία  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσαςδιακήρυξης. 
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3.6 Τόπος υλοποίησης (τελικής παράδοσης υλικών) της προµήθειας   
 
Τα υλικά θα παραδοθούν σε µονάδα του νοµού Αττικής, όπου θα διενεργηθεί 

ο µακροσκοπικός και λειτουργικός έλεγχος. 
 

3.7 Παραδοτέα - ∆ιαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας. 
 

3.8 Εκπαίδευση προσωπικού  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας. 
 

3.9 Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη 
 

3.9.1 Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται. 
 

3.9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 4.1  της παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα. 
 

3.9.3 Η τεχνική υποστήριξη αξιολογείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
τεχνική προδιαγρφή 

 
3.10 Προαιρέσεις – Αυξοµείωση Ποσοτήτων 
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.4 και 1.3.5 της παρούσας, 
αντίστοιχα. 

 
3.11 Παρατάσεις  
 

Αιτήµατα παρατάσεων από τους οικονοµικούς φορείς ή τον ανάδοχο θα 
εξετάζονται αρµοδίως. 

 
3.12 Τροποποίηση Σύµβασης 

 
Τροποποίηση σύµβασης,όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της 

παρούσας. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1. Χρηµατοδότηση 
 

Όπως παράγραφο 1.2.2 του παρόντος. 
 

2. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
 

Η εκτιµώµενη (καθαρή) αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
οκτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (805.645 €). 

 
3. Εκτιµώµενη αξία κάθε τµήµατος της σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 

 
∆εν απαιτείται η περίληψη του όρου. 

 
4. Ανάλυση και Τεκµηρίωση προϋπολογισµού / Συνολική και ανά τµήµα / 

µονάδα 
 

α. Η εκτιµώµενη (καθαρή) αξία της σύµβασης, µε προϋπολογισµό 
κόστους προµήθειας ενός (1) ειδικοποιηµένου οχήµατος µεταφοράς προσωπικού βασικής 
υγειονοµικής υποστήριξης έως 80.564,50 € [προσφερόµενη τιµή – ΠΤ της οικονοµικής 
προσφοράς, όπως αναλύεται στον Πίνακα της παραγράφου 3 του υποδείγµατος 
Οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα V του παρόντος)], είναι ενδεικτική και δεσµευτική ως 
προς το µέγιστο και προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς που διενεργήθηκε από το αρµόδιο 
προσωπικό του ΓΕΣ, συνυπολογιζοµένου της εκπαίδευσης προσωπικού.  

 
β. Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός αποτελεί ένδειξη της προεκτίµησης 

του κόστους της σύµβασης και δεσµευτικός ως προς ο ανώτατο όριο προσφοράς. 
 
5. Τιµές αναφοράς 
 

∆εν υφίστανται. 
 
6. Αξία δικαιωµάτων προαίρεσης / παράτασης 

 
∆εν υφίστανται. 
 

7. Φ.Π.Α.- Κρατήσεις - δικαιώµατα τρίτων – επιβαρύνσεις 
 

Όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας. 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
 
«1/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προµήθεια Υλικών [Ειδικοποιηµένο Όχηµα 
Μεταφοράς Προσωπικού (Βασικής Υγειονοµικής Υποστήριξης)] 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προµήθεια Υλικών 
[Ειδικοποιηµένο Όχηµα Μεταφοράς Προσωπικού (Βασικής Υγειονοµικής 
Υποστήριξης) - ΜΕΟΜΠΒΥΥ] 

 
1. Τεχνικός Προσδιορισµός 

 
1.1 Τα αναγραφόµενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες 

επιθυµητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προµήθεια οχηµάτων. 
 
1.2 Πρόκειται για ένα µικρό ευέλικτο όχηµα που καλύπτει ανάγκες µεταφοράς 

προσωπικού που χρήζει βασικής υγειονοµικής υποστήριξης.  
 

1.3 Κατα αντιστοιχία µε τα ασθενοφόρα, ανήκουν στην κατηγορία Β των 
Ευρωπαϊκών προτύπων CEN: ΕΝ 1789:2010 Α και EN 1865 (όπως αυτά έχουν 
επικαιροποιηθεί και ισχύουν κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού), καλύπτοντας τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος, ικανοποιώντας την επείγουσα προγραµµατισµένη 
διακοµιδή, αλλά και τις ανάγκες προνοσοκοµειακής φροντίδας. 

 

1.4 Ο εξοπλισµός που θα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας στο όχηµα θα 
πρέπει υποχρεωτικά (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς σε αντίθετη περίπτωση) να 
φέρει πιστοποίηση CE, ΕΝ1865 & ΕΝ1789. 
 
  1.5 Τα περιγραφόµενα οχήµατα στο παρόν αποτελούν ειδικοποιηµένα οχήµατα 
µεταφοράς προσωπικού βασικής υγειονοµικής υποστήριξης τελευταίας τεχνολογίας, που 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις χρήσης της Ελλάδας, για υψηλές θερµοκρασίες θέρους και 
δυσµενείς συνθήκες συγκοινωνίας. 
 
  1.6 Το σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων αποτελούν απαράβατους 
όρους και η µή κάλυψη του ελάχιστου ορίου ή και ολόκληρης απαίτησης συνεπάγεται 
απόρριψη της προσφοράς. Προσφερόµενα είδη (οχήµατα) υποδεέστερων 
χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα 
απορρίπτονται. Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
λαµβάνουν αναλογική βαθµολογία έως 120 βαθµούς.Τα βαθµολογούµενα κριτήρια, 
αναλύονται στην παρ. 3.2.18 του παρόντος. 
 
  1.7 Λοιπά, σύµφωνα µε τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.  
 

2. ∆είγµατα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς 
 
   ∆εν απαιτείται, όπως στην παράγραφο 6.5 της παρούσης. 
 
3. Αναλυτικά 

 
3.1 Ελάχιστες Απαιτήσεις Οχήµατος 

 
3.1.1 Το αµάξωµα να είναι τύπου VAN, παραγωγής σειράς σε ότι αφορά 

το αµάξωµα, χωρίς τροποποιήσεις που αφορούν την βασική του εργοστσιακή κατασκευή 
και ιδιαίτερα χωρίς επικατασκευές ή τροποποιήσεις του  ύψους και των  διαστάσεων  του 
θαλάµου του οδηγού και του θαλάµου ασθενούς. 
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3.1.2 Αποδεκτές γίνονται µόνο τροποποιήσεις που αφορούν στην 
ανάρτηση του οχήµατος (εφόσον αυτές επιβάλλονται λόγω του ιατρικού εξοπλισµού και 
της ειδικής διαµόρφωσης του θαλάµου µεταφοράς προσωπικού που χρήσει υγειονοµικής 
υποστήριξης), η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται από την κατασκευή του ή να 
προσαρµόζεται από τρίτον στις απαιτήσεις του οχήµατος. 

 
3.2 Φυσικά χαρακτηριστικά (∆ιαστάσεις - Βάρη) 

 
3.2.1 ∆ιαστάσεις  
 

3.2.1.1 Μέγιστες εξωτερικές 
 

3.2.1.1.1 Συνολικού µήκους (περιλαµβανοµένου του 
οπίσθιου – εξωτερικού σκαλοπατιού αναπτυγµένου) έως 6,20m. 

 
3.2.1.1.2 Συνολικού πλάτους (µε τους εξωτερικούς 

καθρέπτες µή αναπτυγµένους), έως 2,10m.   
 

3.2.1.1.3 Συνολικού ύψους µε υπερκατασκευές (φάρους, 
καπάκι εξαεριστήρα κτλ) εκτός συνολικού µήκους κεραίας: έως 2,90m.  

 
3.2.1.2 Ελάχιστες εσωτερικές θαλάµου ασθενούς  

 
3.2.1.2.1 Συνολικού µήκους τουλάχιστον 3,10 m. 
 
3.2.1.2.2 Συνολικού πλάτους τουλάχιστον 1,65m. 
 

3.2.1.2.3 Συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,80m. (σε όλο 
το µήκος του θαλάµου και µετρούµενο στο κέντρο της καµπίνας µε ελάχιστο εγκάρσιο 
πλάτος οροφής 0,8 m, µη συµπεριλαµβανοµένων των χειρολαβών). 

 
3.2.1.3 Οι διαστάσεις νοούνται για διασκευές σε οχήµατα 

παραγωγής σειράς. 
 
3.2.1.4 Η ελάχιστη εσωτερική διάσταση µήκους του θαλάµου 

ασθενούς (3,10 m), νοείται υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη 
εργονοµική διάταξη η βέλτιστη εκµετάλλευση του περιγραφόµενου εξοπλισµού (ιατρικού 
και λοιπού) και θα εξασφαλίζονται επί του µεταφερόµενου προσωπικού (ασθενούς) οι  
αναγκαίοι σωστικοί χειρισµοί από υγειονοµικό προσωπικό. 

 
3.2.2 Βάρη οχήµατος 
 

3.2.2.1 Ως ελάχιστη απαίτηση είναι η µεταφορά, εκτός του 
οδηγού, επιπλέον τεσσάρων (4) επιπλέον ατόµων (75 kg /άτοµο). 

 
3.2.2.2 Για την τεκµηρίωση της προαναφερθείσας απαίτησης, 

απαιτείται όπως υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά, υποχρεωτικά (επί ποινή 
απόρριψης σε αντίθετη περίπτωση) αναλυτικά στοιχεία για τα ακόλουθα βάρη81: 

                                                           
81

 Στην παράγραφο υπ. αριθ. 2.1.4 «Γλώσσα – Ορισµοί», παρέχονται οι ορισµοί – ερµηνεία των όρων  
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3.2.2.2.1 Καθαρό βάρος του διασκευασµένου οχήµατος. 
3.2.2.2.2 Μικτό επιτρεπόµενο βάρος. 
3.2.2.2.3 Μικτό βάρος. 
3.2.2.2.4 Ωφέλιµο βάρος (φορτίο). 
3.2.2.2.5 ∆ιαθέσιµη εφεδρεία βάρους.  

 

3.2.2.3 Το µικτό βάρος του ασθενοφόρου σε καµία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το µικτό επιτρεπόµενο βάρος. 

 
3.2.2.4 Η κατανοµή του βάρους αυτού ανά άξονα, πρέπει να 

υπολογιστεί από τον διασκευαστή κατά τέτοιο τρόπο, που να µην ξεπερνά τα µέγιστα όρια 
που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής του οχήµατος. 

   
3.2.3 Πόρτες – παράθυρα αµαξώµατος 

 

3.2.3.1 Στο θάλαµο ασθενούς να υπάρχουν δύο (2) προσβάσεις / 
πόρτες, η µία στο πλάι δεξιά (ως προς τη φορά κινήσεως του οχήµατος – αντίθετη πλευρά 
από την θύρα του οδηγού) και η άλλη πίσω. 

 
3.2.3.2 Η πλαϊνή πόρτα να διαθέτει παράθυρο µε κρύσταλλο 

ασφαλείας που να πληροί την ισχύουσα νοµοθεσία, να είναι ανοιγόµενο συρταρωτά µε 
εσωτερικό µηχανισµό ασφάλισης, µόνωση για σκόνη κτλ.  

 

3.2.3.3 Η πόρτα να ανοίγει συρταρωτά και να διαθέτει µηχανισµό 
συγκράτησης και ασφάλισής της κατά το άνοιγµά της, όταν το όχηµα βρίσκεται σε 
κατωφέρεια. Να διαθέτει εσωτερικό - σταθερό (ενσωµατωµένο) σκαλοπάτι, το οποίο να  
απέχει έως 50 cm από το έδαφος.  

 

3.2.3.4 Η πίσω πόρτα να έχει µόνωση για σκόνη κλπ., κλειδαριά, 
φωτεινό παράθυρο µε κρύσταλλο ασφαλείας µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία και ικανό 
πλάτος για την άνετη και απευθείας είσοδο - έξοδο των δύο φορείων, να είναι δίφυλλη και 
να ανοίγει µέχρι το ύψος της οροφής.  

 

3.2.3.5 Το κάθε φύλλο της πόρτας να ανοίγει µέχρι 270o και να 
διαθέτει µηχανισµό συγκράτησης και ασφάλισης του στις 90o και στις 270o.  

 

3.2.3.6 Στο πίσω µέρος του αµαξώµατος να υπάρχει σκαλοπάτι 
σε όλο το µήκος ανοίγµατος των φύλλων µε αντιολισθητική επιφάνεια και ελάχιστο πλάτος 
17 cm.  

 

3.2.3.7 Επί της εσωτερικής όψης των φύλλων να τοποθετηθεί 
ειδικό φωτο-ανακλαστικό υλικό (για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά το άνοιγµά τους). 

   
3.2.4 Θάλαµος οδηγού 
 

3.2.4.1 Το κάθισµα οδηγού, να είναι ρυθµιζόµενο (εµπρός - πίσω, 
κλίση πλάτης), µε καθ’ ύψος ρύθµιση, ειδικής επένδυσης για εύκολο καθαρισµό κλπ., και 
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να φέρει στήριγµα κεφαλής ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος και ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων 
εγκεκριµένου τύπου. 

 
3.2.4.2 Το κάθισµα συνοδηγού να είναι διπλό, ειδικής επένδυσης 

για εύκολο καθαρισµό κλπ., εγκεκριµένου τύπου και να φέρει στηρίγµατα κεφαλής 
ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος και ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων. 

 

3.2.4.3 Το δάπεδο να είναι επενδυµένο µε µονωτικό ελαστικό 
υλικό και να έχει ανάλογα πλαστικά ή ελαστικά αντιολισθητικά ταπέτα. 

 

3.2.4.4 Να υπάρχει αερόσακος οδηγού και συνοδηγού. 
 

3.2.4.5 Να υπάρχουν δύο (2) εξωτερικοί καθρέπτες ρυθµιζόµενοι 
εσωτερικά από τον οδηγό. 

 

3.2.4.6 Το ασθενοφόρο να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήµατα που απαιτούνται από τον Κ.Ο.Κ. καθώς επίσης και συσκευή εκτόξευσης 
νερού, υαλοκαθαριστήρες πολλαπλών ταχυτήτων, φανούς οµίχλης (2 εµπρός και 1 
τουλάχιστον πίσω) και φανό για πορεία όπισθεν. 

 

3.2.4.7 Να υπάρχουν χειρολαβές για οδηγό και συνοδηγό. 
 

3.2.4.8 Οι ελάχιστες εργονοµικές απαιτήσεις θαλάµου οδηγού να 
είναι: 

 

3.2.4.8.1 Η απόσταση (D) µεταξύ στεφάνης τιµονιού στο 
κάτω µέρος και του ψηλότερου σηµείου του καθίσµατος, να µην είναι µικρότερη των 150 
mm. Εάν το κάθισµα ρυθµίζεται καθ’ ύψος, η µέτρηση αυτή να γίνει µε το κάθισµα 
ευρισκόµενο στη υψηλότερη του ρύθµιση. 

 
3.2.4.8.2 Η απόσταση (S) µεταξύ στεφάνης τιµονιού στο 

κάτω µέρος και της πλάτης του καθίσµατος, να µην είναι µικρότερη των 400 mm. Η 
µέτρηση αυτή να γίνει µε το κάθισµα ευρισκόµενο τελείως µπροστά. 

 

3.2.4.8.3 Η ελάχιστη απόσταση (H1) από την οροφή του 
θαλάµου οδήγησης και του καθίσµατος, µετρούµενη σε ευθεία γραµµή, κεκλιµένη κατά 8o 
από  την κατακόρυφο, να είναι τουλάχιστον 950 mm. 

 

3.2.4.8.4 Το ελάχιστο πλάτος θαλάµου να είναι 
τουλάχιστον 1400 mm. 

 

3.2.4.9 Να διαθέτει κεντρικό κλείδωµα θυρών µε τηλεχειρισµό.  
 
3.2.4.10 Να υπάρχει ραδιόφωνο.  
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3.2.4.11 Να υπάρχουν στο ταµπλό του οχήµατος ή σε άλλη 
κατάλληλη εργονοµικά θέση τουλάχιστον δύο (2) βάσεις για την τοποθέτηση κύπελων 
καφέ. 

   
3.2.5 Κινητήρας 

 

3.2.5.1 Ο κινητήρας να είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος, να 
λειτουργεί µε καύση πετρελαίου κίνησης (Diesel). 

 
3.2.5.2 Να είναι κυβισµού 2.100 cm3 τουλάχιστον.  

 

3.2.5.3 Να είναι υπερ – τροφοδοτούµενος, να διαθέτει 
ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύστηµα ψεκασµού πετρελαίου υπερυψηλής πιέσεως, να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που να πληροί τις προδιαγραφές εκποµπής καυσαερίων 
EURO-6 και τις όποιες τυχόν νεότερες που θα ισχύουν κατά το χρόνο παράδοσης των 
οχηµάτων, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις της ΕΕ και της Ελληνικής νοµοθεσίας. 

 

3.2.5.4 Ο κινητήρας πρέπει να έχει ελάχιστη ισχύ 140 hp. 
 

3.2.5.5 O απαιτούµενος χρόνος σε sec για να επιταχύνει το 
ασθενοφόρο, µε µικτό φορτίο διασκευασµένου οχήµατος από 0 km/h σε 80 km/h δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 20 sec. Οι προαναφερόµενες µετρήσεις πραγµατοποιούνται 
σύµφωνα µε τις συνθήκες της παραγράφου “Testing of the acceleration” του προτύπου ΕΝ 
1789]. Υποβολή στοιχείων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη τεχνική προσφορά. 

   
3.2.6 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

 

3.2.6.1 Τα οχήµατα να διαθέτουν σύστηµα µετάδοσης της κίνησης 
σε δύο τροχούς (4Χ2) είτε στον εµπρόσθιο είτε στον οπίσθιο άξονα. 

 
3.2.6.2 Κιβώτιο ταχυτήτων µε τουλάχιστον πέντε (5) 

συγχρονισµένες ταχύτητες εµπροσθοπορείας και µία οπισθοπορείας, χειροκίνητο 
(manual) ή αυτόµατο ή αυτόµατο µε πρόσθετη σειριακή - χειροκίνητη επιλογή των 
σχέσεων µετάδοσης. 

 

3.2.6.3 Συµπλέκτης ξηρού τύπου µε ένα δίσκο για την περίπτωση 
χειροκίνητου (manual) κιβωτίου ταχυτήτων ή άλλο κατάλληλο για την περίπτωση 
αυτόµατου κιβωτίου. 

   
3.2.7 Σύστηµα ανάρτησης 

 

3.2.7.1 Να είναι οπωσδήποτε ευαίσθητο, ειδικό για ασθενοφόρα 
αυτοκίνητα, ώστε να υπάρχει άνεση και ασφάλεια κατά την κίνηση και να µη µεταφέρονται 
κραδασµοί στο εσωτερικό του οχήµατος και δη στον θάλαµο ασθενούς. 

 
3.2.7.2 Ο εµπρόσθιος άξονας των τροχών να διαθέτει 

υποχρεωτικώς ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό και όχι άκαµπτο άξονα. Ο δε 
οπίσθιος άξονας των τροχών θα διαθέτει ανάρτηση της οποίας η καταλληλότητα για τον 
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συγκεκριµένο τύπο ασθενοφόρου θα βεβαιώνεται από τον οίκο κατασκευής του οχήµατος 
ή από τον οίκο διασκευή. 

   
3.2.8 Σύστηµα διεύθυνσης 
 

     Να είναι υδραυλικό µε το τιµόνι στη θέση οδηγού αριστερά και να 
φέρει σύστηµα απόσβεσης κραδασµών. 

   
3.2.9 Σύστηµα πέδησης 

 
Να είναι ποδοκίνητο, υδραυλικό σε όλους τους τροχούς µε 

δισκόφρενα εµπρός, ενισχυµένο µε SERVO µε διπλό κύκλωµα, µε ABS και µε χειρόφρενο 
   
3.2.10 Εξάτµιση  

 
Να είναι µελετηµένη και τοποθετηµένη κατά τρόπον που να µην 

επιτρέπει στα καυσαέρια να ενοχλούν ασθενή και πλήρωµα κατά τη στάση του 
ασθενοφόρου για την εισαγωγή του φορείου. Επίσης να διαθέτει θερµική µόνωση κάτω 
από τον θάλαµο ασθενούς. 

   
3.2.11 Όργανα ελέγχου 

 
Όπως προβλέπονται από τον  Κ.Ο.Κ. και απαραίτητα 

στροφόµετρο. 
 

3.2.12 Σύστηµα ρυµούλκησης 
 

∆ύο τουλάχιστον σηµεία αγκύρωσης, ένα εµπρός και ένα πίσω, για  
την ρυµούλκηση  του ασθενοφόρου 

 

3.2.13 Ψηφιακός Ταχογράφος 
 
Τα οχήµατα να δύνανται να διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο. 

(∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ταχογράφου – πλην όµως εάν 
προσφερθεί ή υπάρχει, αυτό δεν συνιστά παραβίαση των όρων των τεχνικών  
προδιαγραφών). 

 

3.2.14 ∆ιασκευή αµαξώµατος - λειτουργικότητα θαλάµων 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ∆ιασκευή 
αµαξώµατος - 

λειτουργικότητα 
θαλάµων 

Θάλαµος οδηγού 

Να χωρίζεται από το θάλαµο 
ασθενούς µε τοίχωµα, επενδυµένο 
εξ ολοκλήρου µε πολυεστέρα και 
από τις δύο πλευρές του. Το 
τοίχωµα στο πάνω µέρος του να έχει 
γυάλινο συρταρωτό παράθυρο 
ασφαλείας, χωρισµένο στα δύο, που 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

να µπορεί να ασφαλίζει στην κλειστή 
θέση από την πλευρά του θαλάµου 
του οδηγού. 
Το δάπεδο να είναι επενδυµένο µε 
µονωτικό ελαστικό υλικό και να έχει 
πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα. 
 
Στο θάλαµο και στο ταµπλό του 
οδηγού, να διατίθεται κατάλληλος 
χώρος για τοποθέτηση των 
συσκευών ασύρµατης επικοινωνίας, 
συµβατικής και TETRA 
(λεπτοµέρειες βλέπε Κεφ. Β.2.2.δ). 
Ο χώρος αυτός θα πρέπει να 
προβλεφθεί σε τέτοιο σηµείο ώστε 
να είναι δυνατός ο χειρισµός των 
µέσων ραδιοεπικοινωνίας χωρίς 
δυσκολία, τόσο από την θέση του 
οδηγού όσο και του συνοδηγού. 
Τυχόν εγκαταστάσεις διακοπτών, 
κλπ. στο ταµπλό του οδηγού να 
είναι εργονοµικά τοποθετηµένες και 
να µην προεξέχουν ώστε να 
αποφεύγονται τραυµατισµοί του 
πληρώµατος. 

2 Θάλαµος 
ασθενούς 

Η όλη διαµόρφωση και ο 
εξοπλισµός του θαλάµου, η διάταξη  
φορείων, καθισµάτων, 
ιατροτεχνολογικού κτλ. εξοπλισµού, 
τα ερµάρια, οι φιάλες οξυγόνου, οι 
χειρολαβές, οι πίνακες, κλπ., να 
περιγραφούν αναλυτικά (υλικά, 
διαστάσεις, κλπ.) µε τα αντίστοιχα 
τεχνικά στοιχεία (τύποι, prospectus, 
κλπ.) και να εµφανισθούν σε 
λεπτοµερή σχέδια (κατόψεις - τοµές) 
που να κατατεθούν µε την 
προσφορά. Ακόµη, πλήρη, 
διαστασιολογηµένα σχεδιαγράµµατα 
(κατόψεις - τοµές - πλάγιες όψεις - 
προοπτικά σχέδια) και έγχρωµες 
απεικονίσεις θα πρέπει να 
κατατεθούν για σύνολο του 
οχήµατος µε έµφαση στα σηµεία 
που αποτελούν αντικείµενο 
αξιολόγησης της εργονοµίας τους. 
Η εσωτερική κατασκευή του 
θαλάµου από πολυεστέρα ή άλλο 
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κατάλληλο υλικό να αποτελείται από 
τα κατά το δυνατό λιγότερα τεµάχια, 
ώστε να αποφευχθούν πολλαπλοί 
αρµοί και συνδέσεις, που 
παρουσιάζουν δυσκολίες στον 
καθαρισµό τους. 
Στην οροφή του θαλάµου και σε 
κατάλληλες θέσεις (πάνω ακριβώς  
από  το σταθερό φορείο, όσο και 
από το εφεδρικό, όταν αυτό 
βρίσκεται ανεπτυγµένο) να 
τοποθετηθούν δύο (2) τουλάχιστον 
συστήµατα ανάρτησης που να 
παρέχουν την δυνατότητα 
ανάρτησης δύο (2) τουλάχιστον 
φιαλών χορήγησης υγρών από 250– 
1.000 ml, από το καθένα. Για τα 
συστήµατα ανάρτησης φιαλών 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 
αποκρύπτονται και να ασφαλίζονται 
σε ειδικά διαµορφωµένες υποδοχές 
µε κάλυµµα που, όταν δεν 
χρησιµοποιούνται, να κλείνει µε 
ειδικό σύρτη ή µαγνήτη ή µε ειδικό 
µηχανισµό στον στροφέα (µεντεσέ). 
Τα συστήµατα ανάρτησης να έχουν 
µηχανισµό σταθεροποίησης ώστε  
να εµποδίζεται η ταλάντωση των 
φιαλών κατά την κίνηση του 
ασθενοφόρου.  
Στην οροφή του θαλάµου και σε 
κατάλληλη θέση, να τοποθετηθεί µία 
(1) επιµήκης χειρολαβή (µπάρα 
στήριξης προσωπικού). Η 
χειρολαβή αυτή να είναι µεταλλική, 
αντιολισθητικής επιφάνειας µε 
ελάχιστο µήκος 1,5 m και να 
στηρίζεται κατά µήκος σε τρία 
σηµεία. Να µην εξέχει από  το  
κατώτερο σηµείο της  οροφής και να 
βρίσκεται σε κατάλληλα 
διαµορφωµένες υποδοχές στην 
επένδυση της οροφής προς 
αποτροπή τραυµατισµών. Σε άλλη 
περίπτωση, κατά την οποία η 
χειρολαβή εξέχει από το κατώτερο 
σηµείο της οροφής, θα πρέπει να 
προβλέπονται εναλλακτικά µέτρα 
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παθητικής ασφάλειας. Εναλλακτικά 
δύνανται να υπάρχουν δύο 
παράλληλες επιµήκεις χειρολαβές 
(µπάρες στήριξης προσωπικού) οι 
οποίες να έχουν µήκος τουλάχιστον 
1m έκαστη. 
Τα υλικά διασκευής - διαµόρφωσης 
του θαλάµου (επένδυση οροφής, 
δαπέδου, τοιχωµάτων, κλπ.) να είναι 
ανθεκτικά σε πλύσιµο µε τα συνήθη 
απορρυπαντικά και την απολύµανσή 
τους µε διάλυµα χλωρίνης 10% και 
επίσης ανθεκτικά σε πυρκαγιά (η 
καύση τους να γίνεται µε αργό 
ρυθµό και θα είναι αυτοσβενόµενα 
µε  την αποµάκρυνση της φλόγας). 
Ειδικά η οροφή και τα τοιχώµατα να 
είναι καλυµµένα µε ενισχυµένο 
πολυεστέρα λευκό, ανθεκτικό όπως 
πιο πάνω σε πλύσιµο, 
απορρυπαντικά και πυρκαγιά καθώς 
και στις συνήθεις κρούσεις. Ειδικώς 
για την αντοχή στην πυρκαγιά, το 
υλικό θα πρέπει να καλύπτει τις 
προδιαγραφές του EN 13501-
1:2007+A1:2009, όπως 
προβλέπεται στη παράγραφο 4.4.1 
του EN 1789. 
Η στήριξη του εξοπλισµού (µε 
κοχλίες ή ήλους) επί των 
πολυεστερικών τοιχωµάτων, να 
γίνεται µε κατάλληλα µεταλλικά 
αντικρίσµατα ή νευρώσεις στο 
εσωτερικό µέρος του πολυεστερικού 
τοιχώµατος στις θέσεις της 
διάτρησης, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η αντοχή του 
τοιχώµατος κατά τις καταπονήσεις 
των στηριγµάτων. 
Μεταξύ της εσωτερικής διασκευής 
του θαλάµου από πολυεστέρα και 
του εξωτερικού περιβλήµατος να 
τοποθετηθεί µονωτικό υλικό υψηλής 
ποιότητας το οποίο να εξασφαλίζει: 
• Θερµική µόνωση µε 
συντελεστή όχι µεγαλύτερο από 1 
Κcal/m2hoC. 
• Ηχητική µόνωση  στο   
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εσωτερικό  του θαλάµου   
ασθενούς  σύµφωνα  µε το 
πρότυπο EN 1789. 
 
Το δάπεδο του θαλάµου να είναι 
υπενδεδυµένο  εσωτερικά µε 
κατάλληλο υλικό τύπου πλακάζ, 
πάχους τουλάχιστον 15 mm, το 
οποίο να στερεωθεί µε ανοξείδωτες 
βίδες και να επιστρωθεί µε ειδική 
αντιολισθητική εποξειδική ρητίνη η 
οποία θα εµπεριέχει, τουλάχιστον 
στην τελική της στρώση, ανάλογο 
κοκκώδες υλικό για την εξασφάλιση 
της αντιολισθηρότητας και 
παράλληλα να προστατεύονται όλες 
οι εσωτερικές επικατασκευές, που 
στερεώνονται στο δάπεδο, από την 
είσοδο νερού, όταν πλένεται το 
εσωτερικό του οχήµατος. Η τελική 
επιφάνεια του δαπέδου να 
παραµένει αρκούντως 
αντιολισθητική ακόµη και όταν έχει 
διαβραχεί, και να προσιδιάζει στην 
επιφάνεια υαλόχαρτου. 
Στο δάπεδο, τοιχώµατα, ενδιάµεσο 
διαχωριστικό και λοιπά σηµεία του 
θαλάµου όπου θα απαιτηθούν 
εργασίες στήριξης, διαµόρφωσης ή 
πρόσθετης ενίσχυσης, να ληφθούν 
όλα τα µέτρα αντισκωριακής 
προστασίας (βαφή, κλπ.). 
 
Τα τζάµια του θαλάµου να είναι 
ηµιδιαφανή µε αµµοβολή ή µε 
τοποθέτηση ειδικής µεµβράνης 
κατάλληλης για κρύσταλλα 
οχηµάτων, µέχρι τα 2/3 του ύψους 
τους. 
 
Στο θάλαµο ασθενούς και σε 
εργονοµικά πρόσφορη θέση να 
τοποθετηθεί επιτοίχια βάση 
κατάλληλη για απολυµαντικά και 
αντισηπτικά διαλύµατα σε πλαστικά, 
τυπικά δοχεία Eurobottle των 1000 
ml, κατασκευασµένη από συµπαγή 
και σκληρό πλαστικό ή/και µη 



Σελίδα 95 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

οξειδούµενο µέταλλο (π.χ. 
ανοδιωµένο αλουµίνιο). Να διαθέτει 
αντικαταστάσιµη αντλία µε 
ρυθµιζόµενη δόση από 0,5 ml έως 
1,5 ml  ανά εµβολισµό.  Η   έξοδος 
του απολυµαντικού – αντισηπτικού 
υγρού να πραγµατοποιείται από το 
άνω µέρος της συσκευής και σε 
σηµείο που θα είναι υψηλότερα από 
την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. 
Να είναι εύκολη η περιοδική αλλαγή 
της φιάλης του απολυµαντικού. Να 
φέρει µεγάλο µεταλλικό βραχίονα 
µήκους τουλάχιστον 8 cm που να 
επιτρέπει τη χρήση της συσκευής 
από το προσωπικό µε άσηπτη 
τεχνική (χειρισµός µε τον αγκώνα). 
Σε κατάλληλο σηµείο του θαλάµου 
να υπάρχει στερεωµένο µικρό 
δοχείο απορριµµάτων από 
ανοξείδωτο ατσάλι (inox). 
Στις θέσεις στερέωσης εξοπλισµού 
στο δάπεδο του θαλάµου, να 
υπάρχει στεγανότητα σε σκόνη, 
νερό, κλπ. 
Με την προσφορά να δοθούν και τα 
ανάλογα σχέδια των πρόσθετων 
ενισχύσεων και κατασκευών που 
κρίθηκε σκόπιµο να γίνουν. 
Η όλη διάταξη του εξοπλισµού του 
ασθενοφόρου πρέπει να είναι 
µελετηµένη έτσι ώστε να µην 
επηρεάζει την οδική συµπεριφορά 
του. 

3 Ηλεκτρικόσύστηµα 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Το ηλεκτρικό σύστηµα του 
ασθενοφόρου να λειτουργεί µε τάση 
12 V DC και να υποδιαιρείται σε 4 
τουλάχιστον ανεξάρτητα 
υποσυστήµατα. 
 
•Βασικό του κυρίως οχήµατος. 
•Εξωτερικών επικατασκευών 
(φωτεινή - ηχητική σήµανση). 
•Θαλάµου ασθενούς. 
•Επικοινωνιών. 
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Όλα τα εκτός του κινητήρα 
κυκλώµατα να τροφοδοτούνται 
µέσω ανεξαρτήτων ασφαλειών στις 
οποίες να υπάρχει εύκολη 
πρόσβαση από το προσωπικό. Οι 
ασφάλειες και οι διακόπτες να 
φέρουν κατάλληλη σήµανση στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
Οι καλωδιώσεις των εκτός του 
κινητήρα κυκλωµάτων: 
 
•Να είναι ανθεκτικές στις δονήσεις 
που δηµιουργούνται κατά την κίνηση 
του ασθενοφόρου. 
•Να µην γειτνιάζουν µε σωληνώσεις 
ή σηµεία εγκατάστασης παροχής 
οξυγόνου. 
•Να έχουν διατοµή που θα 
εξασφαλίζει τη διέλευση του φορτίου 
που παρέχουν οι αντίστοιχες 
ασφάλειες. 
 
Υποσυστήµατα – κατασκευές.  
Βασικό του κυρίως οχήµατος. 
1.Η ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται 
από εναλλακτήρα 1.500 W 
τουλάχιστον και να διοχετεύεται για 
τη φόρτιση εκτός του κυρίως 
συσσωρευτή του οχήµατος και σε 
δεύτερο πρόσθετο συσσωρευτή των 
ιδίων ή ανώτερων χαρακτηριστικών 
µε τον βασικό συσσωρευτή. Κάθε 
συσσωρευτής να έχει χωρητικότητα 
80 Ah τουλάχιστον. Οι δύο 
συσσωρευτές να είναι κατά τέτοιο 
τρόπο συνδεδεµένοι µεταξύ τους, 
ώστε να µπορούν να φορτίζονται 
ανεξάρτητα η και ταυτόχρονα χωρίς 
να είναι δυνατή η µεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ένα 
προς τον άλλο. Από τον καθένα από 
τους συσσωρευτές να εξασφαλίζεται 
επαρκής ενέργεια για την εκκίνηση 
του κινητήρα. Ο πρόσθετος 
συσσωρευτής, να είναι 
τοποθετηµένος σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο µε κατάλληλο 
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κάλυµµα, έτσι ώστε να έχει εύκολη 
επισκεψιµότητα για τον άµεσο 
έλεγχό του, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη µετακίνησής του. 
 
2.Πρόσθετη τροφοδοσία ηλεκτρικής 
ενέργειας να παρέχεται από 
εξωτερική πηγή 230 V AC, η οποία 
να καταλήγει σε ηλεκτρονική 
σταθεροποιητική διάταξη φόρτισης 
των δύο συσσωρευτών. Η 
ηλεκτρονική σταθεροποιητική 
διάταξη να διαθέτει ενδεικτική λυχνία 
σύνδεσης µε το δίκτυο των 230 V 
και  ενδεικτικές  λυχνίες που να  
ανάβουν αντίστοιχα όταν οι δύο 
συσσωρευτές είναι συνδεδεµένοι µε 
τον φορτιστή. Για  το σκοπό αυτό 
στην εξωτερική πλάγια πλευρά του 
θαλάµου ασθενούς και από την 
πλευρά του οδηγού, µέσα σε ειδικά 
διαµορφωµένη υποδοχή µε 
κατάλληλο κάλυµµα ασφαλείας, να 
τοποθετηθεί ειδικός ρευµατολήπτης 
230 V. Το σύστηµα τροφοδοσίας 
230 V  να είναι εφοδιασµένο µε 
ηλεκτρική διάταξη η οποία να µην 
επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα 
εφ’ όσον ο ρευµατολήπτης των 230 
V δεν έχει αποµακρυνθεί. Επιπλέον 
να δοθεί τυποποιηµένη µπαλαντέζα 
µήκους τουλάχιστον δέκα (10) m, 
για να µπορεί να συνδεθεί ο 
φορτιστής µέσω του εξωτερικού 
ρευµατολήπτη µε πηγή 230 V. 
 
3.Το κύκλωµα των 230 V να 
προστατεύεται είτε µε διακόπτη 
διαρροής µε µέγιστο ρεύµα 
διέγερσης όχι µεγαλύτερο από 30 
mA, είτε µε µετασχηµατιστή 
230/230V. 
 
4.Ο λοιπός βασικός ηλεκτρικός 
εξοπλισµός, περιλαµβανοµένων 
ενός ζεύγους φανών οµίχλης στο 
µπροστινό µέρος του οχήµατος και 
ενός τουλάχιστον φανού οµίχλης 
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στο πίσω, να παραµείνει ως έχει 
από το εργοστάσιο κατασκευής πριν 
την διασκευή του οχήµατος από 
φορτηγό τύπου VAN σε 
ασθενοφόρο, ανταποκρινόµενος στα 
ισχύοντα στην διεθνή και Ελληνική 
νοµοθεσία. Στο θάλαµο του οδηγού 
θα πρέπει να υπάρχει πλαφονιέρα 
µε επαρκή φωτιστική ισχύ για την 
ανάγνωση χαρτών κατά την νύκτα 
χωρίς δυσχέρεια. 
 
5.Να περιγραφούν στην προσφορά 
αναλυτικά, οι καταναλώσεις του 
βασικού και συµπληρωµατικού 
εξοπλισµού, ο οποίος θα 
τροφοδοτηθεί από τον δεύτερο 
επιπλέον συσσωρευτή. Το όλο 
σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να 
φορτίζει τους συσσωρευτές όλων 
των ηλεκτρικών συσκευών ακόµη 
και όταν ο κινητήρας του οχήµατος 
εργάζεται στο ρελαντί. 
 
Εξωτερικών επικατασκευών 
(φωτεινή - ηχητική σήµανση). 
 
1.Το ασθενοφόρο θα είναι 
εφοδιασµένο µε πολυφαρικό 
σύστηµα τύπου LED που θα 
αποτελεί µια µπάρα φωτισµού, η 
οποία πρέπει να έχει αεροδυναµική 
µορφή και να παρουσιάζει τη 
µικρότερη δυνατή αντίσταση αέρα. 
Να αποτελείται από µία βάση από 
ελαφρύ µέταλλο, ανθεκτικό στην 
οξείδωση, όπου θα είναι 
εγκατεστηµένα τα απαραίτητα 
φωτιστικά στοιχεία τεχνολογίας LED 
και το ηχείο εκποµπής ήχου της 
σειρήνας, όλα σε ενιαίο σύνολο. 
Τα φωτιστικά στοιχεία LED να 
αποδίδουν την ένταση φωτεινότητας 
που προβλέπεται στον ευρωπαϊκό 
κανονισµό ECE R65 για τα 
πολυφαρικά συστήµατα οχηµάτων 
εκτάκτου ανάγκης και να παράγουν 
δέσµες κυανού φωτός σε οριζόντιο 
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επίπεδο 360 µοιρών, χωρίς να 
αφήνουν τυφλό σηµείο. Τα 
φωτιστικά στοιχεία LED θα 
παράγουν αναλαµπές µε ρυθµό 
µεταξύ από 120 έως 240 αναλαµπές 
ανά λεπτό. Η σχεδίαση να 
εξασφαλίζει έντονη φωτεινή 
σήµανση στο όχηµα και ταυτόχρονα 
να µην είναι εκτυφλωτική για τους 
οδηγούς των ακολουθούντων 
οχηµάτων. Κάθε φανός να 
καλύπτεται στεγανά µε κάλυµµα ή 
καλύµµατα από πλαστικό µεγάλης 
αντοχής Polycarbonate, χρώµατος 
κυανού (ή να είναι άχρωµο, εάν οι 
λαµπτήρες εκπέµπουν οι ίδιοι κυανό 
φως) που δεν θα ξεθωριάζει και δεν 
θα θολώνει από την επίδραση των 
ηλιακών ακτινών. Ο προµηθευτής 
πρέπει να εγγυηθεί την 
ανθεκτικότητα τουλάχιστον για πέντε 
(5) χρόνια. 
Το µήκος της µπάρας δεν θα πρέπει 
να είναι µικρότερο από 120 cm, το 
ύψος της µε το ηχείο 
(περιλαµβανοµένων των 
στηριγµάτων) να µην υπερβαίνει τα 
20 cm, το πλάτος της µε το ηχείο 
µέχρι 35 cm.  Το  όλο σύστηµα της 
µπάρας  να λειτουργεί µε ηλεκτρικό 
ρεύµα 12 V DC µε γείωση αρνητικού 
πόλου, να έχει µικρή κατανάλωση 
ισχύος και να φέρει αντιπαρασιτική 
διάταξη για να µην δηµιουργεί 
παρεµβολές στον ποµποδέκτη των 
οχηµάτων. Θα πρέπει, ακόµη, να 
πληροί τον ευρωπαϊκό κανονισµό 
ECE R65 διαθέτοντας σχετική 
έγκριση τύπου. 
Ο ενισχυτής της σειρήνας θα έχει 
ισχύ τουλάχιστον 100 W και θα 
παράγει τουλάχιστον τρεις (3) 
διαφορετικούς διαπεραστικούς 
ήχους (WAIL, YELP, HI-LO) σε 
περιοχή συχνότητας από 700 έως 
1800 Ηz, και οπωσδήποτε ήχο AIR 
HORNE. Η ένταση εξόδου του ήχου 
της σειρήνας από το ηχείο να µην 
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είναι µικρότερη από 120 dB σε 
απόσταση τριών (3) m από το ηχείο. 
Το ηχείο να έχει ισχύ 100 W RMS 
τουλάχιστον και να βρίσκεται στο 
µέσον της µπάρας, προστατευόµενο 
µε κάλυµµα, το οποίο να µην 
παρεµποδίζει την εκποµπή του 
ήχου. 
Ο χειρισµός της σειρήνας από το 
πλήρωµα θα επιτυγχάνεται µέσω 
κατάλληλου χειριστηρίου το οποίο 
θα είναι εργονοµικά τοποθετηµένο 
στο θάλαµο οδήγησης και σε σηµείο 
επί του πίνακα οργάνων, ευχερώς 
προσιτό τόσο από την θέση του 
οδηγού όσο και του συνοδηγού. 
 
2.Στο µπροστινό µέρος του 
ασθενοφόρου και επί της µάσκας ή 
του καλύµµατος (καπό) του 
κινητήρα να τοποθετηθούν δύο (2) 
αναλάµποντες φανοί τύπου led 
(“φλας αναγνώρισης”). Κάθε φανός 
“φλας αναγνώρισης” να παράγει 90 
– 150 αναλαµπές/min, χρώµατος 
µπλε. Να είναι κατάλληλοι και ικανής 
ισχύος για την επαύξηση της 
έγκαιρης αναγνώρισης του 
ασθενοφόρου. 
Επιπλέον δύο (2) αναλάµποντες 
φανοί τύπου led (“φλας 
αναγνώρισης”), όµοιων ή ανώτερων 
προδιαγραφών µε τους 
προαναφερόµενους, θα 
τοποθετηθούν και επί της κάθε 
πλευράς της οροφής (δηλαδή 
συνολικά τέσσερις (4) φανοί) σε 
κατάλληλα διαµορφωµένα 
ανοίγµατα ή εσοχές. Όλοι οι 
αναλάµποντες φανοί- φλας 
αναγνώρισης θα ενεργοποιούνται 
ταυτόχρονα µε την ενεργοποίηση 
των κύριων φανών προειδοποίησης 
του ασθενοφόρου οχήµατος (δηλ. το 
πολυφαρικό και οπίσθιους φάρους). 
Θα πρέπει για τα εν λόγω φωτιστικά 
σώµατα (δηλ. το πολυφαρικό, οι 
οπίσθιοι φάροι και τα “φλας 
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αναγνώρισης”) να είναι δυνατή η 
ενεργοποίησή τους και µε τον 
κινητήρα του οχήµατος εκτός 
λειτουργίας. 
 
3.Στο πίσω µέρος της οροφής του 
ασθενοφόρου, να τοποθετηθούν 
δύο (2) πολυεστερικές βάσεις, η µία 
στο δεξιό και η άλλη στο αριστερό 
άκρο, και η καθεµία από αυτές να 
φέρει από έναν (1) α να λάµ π ο ντα 
φα νό (φάρο) και ένα (1) φ α νό κι νδ 
ύ ν ο υ (alarm). Ο κάθε αναλάµπων 
φανός (φάρος) να φέρει φωτιστικά 
στοιχεία τεχνολογίας LED και να 
εκπέµπει φωτεινή δέσµη κυανού 
φωτός µε την ένταση φωτεινότητας 
που προβλέπεται στον ευρωπαϊκό 
κανονισµό ECE R65 για τους 
αναλάµποντες φανούς οχηµάτων 
εκτάκτου ανάγκης, σε τόξο 360ο 
χωρίς να αφήνει ακάλυπτα σηµεία 
και µε ρυθµό µεταξύ από 120 έως 
240 αναλαµπές/min. Ο αναλάµπων 
φανός να καλύπτεται στεγανά µε 
µονοκόµµατο κάλυµµα από 
πλαστικό µεγάλης αντοχής 
Polycarbonate, χρώµατος κυανού 
που να µην ξεθωριάζει από την 
επίδραση των ηλιακών ακτίνων. Θα 
πρέπει, ακόµη, να πληροί τον 
ευρωπαϊκό κανονισµό ECE R65 
διαθέτοντας σχετική έγκριση τύπου. 
Οι δύο (1+1) φανοί κινδύνου (alarm) 
πορτοκαλί χρώµατος, τύπου led, να 
είναι ηλεκτρικά συνδεδεµένοι µε το 
υπόλοιπο σύστηµα φανών κινδύνου 
(alarm) του οχήµατος και να 
ενεργοποιούνται αυτόµατα, δίχως 
επιπλέον χειρισµό, όταν τίθενται σε 
λειτουργία τα βασικά φώτα κινδύνου 
(alarm) του οχήµατος. Οι φανοί 
κινδύνου να είναι τοποθετηµένοι µε 
τρόπο ώστε να µην επηρεάζονται, 
όσον αφορά στην ορατότητα, από το 
άνοιγµα των πίσω θυρών. 
 
4.Στο εµπρόσθιο µέρος της οροφής 
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του οχήµατος να τοποθετηθεί ένα 
εξωτερικό φως περιστρεφόµενο για 
έρευνες (προβολέας ανίχνευσης) 
που να αποτελείται από λυχνία 
αλογόνου τουλάχιστον 55 W µε 
παραβολικό κάτοπτρο, να 
προστατεύεται από διαφανές 
κάλυµµα και να ελέγχεται ηλεκτρικά 
από τον οδηγό µε δυνατότητα 
στροφής τουλάχιστον άνω-κάτω 
140ο και δεξιά-αριστερά 360ο. 
 
5.Ακόµη, από δύο (2) φανοί θα 
τοποθετηθούν εξωτερικά στις δύο 
πλευρές της οροφής του 
ασθενοφόρου, δηλαδή τέσσερις (4) 
φανοί συνολικά, οι οποίοι θα 
φωτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο 
προς διευκόλυνση των ενεργειών 
του πληρώµατος. Κάθε φανός θα 
είναι εφοδιασµένος µε λυχνία ισχύος 
21 W σε συνδυασµό µε παραβολικό 
κάτοπτρο. Εναλλακτικά µπορεί να 
τοποθετηθεί φωτιστικό στοιχείο LED 
µε ισοδύναµο φωτιστικό 
αποτέλεσµα. Η φωτεινή δέσµη θα 
κατευθύνεται από τις πλευρές της 
οροφής προς το έδαφος µε κλίση 45 
µοίρες µε +-10%. Οι φανοί αυτοί να 
καλύπτονται µε στεγανό κάλυµµα 
από πλαστικό υλικό µεγάλης 
αντοχής, που δεν θα ξεθωριάζει από 
την επίδραση των ηλιακών ακτινών. 
Η τοποθέτηση τους επί των 
πλευρών της οροφής να γίνει κατά 
τρόπο ώστε να προεξέχουν το 
λιγότερο δυνατόν. Ο προµηθευτής 
πρέπει να εγγυηθεί την 
ανθεκτικότητα τουλάχιστον  για 
πέντε (5) χρόνια. Η λειτουργία τους 
θα επιτυγχάνεται µε διακόπτη στο 
ταµπλό του οχήµατος και πλησίον 
του οδηγού και του συνοδηγού.  
 
 
6.Οι εξωτερικοί αναλάµποντες φανοί 
(πολυφαρικό και οπίσθιοι φάροι) και 
ο προβολέας ανίχνευσης να 
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ελέγχονται από τον οδηγό µέσω 
κονσόλας µε διακόπτες και να 
προστατεύονται από ανεξάρτητες 
ασφάλειες. Η κονσόλα να 
τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στο 
ταµπλό του θαλάµου οδηγού, ώστε 
να είναι προσιτή τόσο από την θέση 
του οδηγού όσο και του συνοδηγού. 
Τα φωτιστικά εξωτερικά επί της 
οροφής και το ηχείο της σειρήνας να 
µην προεξέχουν περισσότερο των 
20 cm πάνω από την επιφάνεια της 
οροφής. 
Σε όσα φωτιστικά απαιτείται, για την 
εύρυθµη λειτουργία των 
συστηµάτων του ασθενοφόρου, να 
υπάρχουν αντιπαρασιτικές 
διατάξεις. 
Η στερέωση των φάρων, των 
λοιπών πρόσθετων φώτων της 
διασκευής, των ηχείων σειρήνων, 
των κεραιών, καθώς και όποιου 
άλλου προσαρτήµατος της 
διασκευής στην οροφή του 
οχήµατος, να πραγµατοποιηθεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 
αντικατάστασή τους χωρίς να 
απαιτείται το ξήλωµα ολόκληρης της 
πολυεστερικής έδρας ή των 
επενδύσεων στο εσωτερικό του 
οχήµατος. Για παράδειγµα η στήριξη 
(βίδωµα) των φάρων στην 
πολυεστερική τους βάση να γίνεται 
µε περικόχλια που να είναι 
στερεωµένα στο εσωτερικό της 
βάσης, έτσι ώστε όταν επιχειρείται η 
αντικατάσταση ενός φάρου, τα 
περικόχλια να µην πέφτουν (και να 
απαιτείται το ξήλωµα όλης της 
βάσης για τη στερέωση). 
Οι υποψήφιοι προµηθευτές 
οφείλουν να επισυνάψουν 
υποχρεωτικά στις προσφορές τους 
πλήρη τεχνική περιγραφή, 
εργοστασιακά φυλλάδια 
(prospectus) από τα οποία θα 
προκύπτουν όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της φωτεινής και 
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ηχητικής σήµανσης και να 
εγγυηθούν την ανθεκτικότητα των 
σηµάνσεων τουλάχιστο για πέντε (5) 
έτη. 
 
Θαλάµου ασθενούς 
 
 Το υποσύστηµα  περιλαµβάνει: 
 
1.∆ύο (2) κατ΄ ελάχιστον φωτιστικές 
µονάδες (πλαφονιέρες) µε φωτιστικά 
στοιχεία τύπου LED που  θα 
αποδίδουν οµοιογενή φωτισµό σε 
όλο το θάλαµο   και  µε   ένταση 
φωτισµού, µετρούµενη στην 
επιφάνεια κατάκλισης του φορείου, 
τουλάχιστον 500 Lux. Ο φωτισµός 
τους θα είναι ψυχρός (cool light) 
άνω των 4.000 οΚ. Θα λειτουργούν 
δε ανεξάρτητα η µία από την άλλη 
µε δικό τους διακόπτη ευρισκόµενο 
στο θάλαµο ασθενούς. 
 
2.∆ύο (2), κατ' ελάχιστον, φωτιστικές 
µονάδες (πλαφονιέρες) που να 
δίνουν µπλε, οµοιογενή φωτισµό σε 
όλη την καµπίνα ασθενούς για τη 
νύχτα. Οι µονάδες αυτές θα µπορεί 
να είναι ενιαίες µε τις πιο πάνω 
φωτιστικές µονάδες (πλαφονιέρες). 
 
3.∆ύο (2) φωτιστικές µονάδες 
(πλαφονιέρες) που η ενεργοποίηση- 
απενεργοποίησή τους να γίνεται 
αυτόµατα µε το άνοιγµα-κλείσιµο 
των δύο πίσω θυρών. 
 
4.∆ύο (2) φωτιστικές µονάδες που 
θα είναι τοποθετηµένες στο πάνω 
πίσω µέρος του οχήµατος 
εσωτερικά και θα είναι 
ενσωµατωµένες στον πολυεστέρα, 
για να φωτίζουν τον περιβάλλοντα 
χώρο προς διευκόλυνση της 
φόρτωσης- εκφόρτωσης του 
φορείου. Κάθε φωτιστική µονάδα να 
είναι εφοδιασµένη µε λυχνία 
αλογόνου ισχύος τουλάχιστον 55 W 
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σε συνδυασµό µε παραβολικό 
κάτοπτρο. Εναλλακτικά µπορεί να 
τοποθετηθεί φωτιστικό στοιχείο LED 
µε ισοδύναµο φωτιστικό 
αποτέλεσµα. Η ενεργοποίηση-
απενεργοποίησή τους να γίνεται 
από τον θάλαµο ασθενούς µε ειδικό  
διακόπτη ή  µε  το  άνοιγµα- 
κλείσιµο των πίσω θυρών. 
Οι πιο πάνω φωτιστικές µονάδες 
στο θάλαµο του ασθενούς να είναι 
ενσωµατωµένες στον πολυεστέρα 
και να µην προεξέχουν περισσότερο 
από δύο (2) cm. 
 
5.Φωτιστικό στοιχείο ιωδίου ισχύος 
1.650 Lux, µετρούµενη στην 
επιφάνεια του φορείου ασθενούς και 
σε απόσταση τουλάχιστον 750 mm 
από την φωτεινή πηγή και εντός 
περιοχής µε ελάχιστη διάµετρο 200 
mm, να τοποθετηθεί σε κατάλληλο 
σηµείο του εσωτερικού του θαλάµου 
ασθενούς µε δυνατότητα ρύθµισης 
της κατεύθυνσης και της απόστασης 
της παρεχόµενης δέσµης για 
καλύτερη επισκόπηση ή 
µικροεπεµβάσεις σε οποιοδήποτε 
σηµείο του σώµατος των 
µεταφερόµενων ασθενών. Ο 
προβολέας να στηρίζεται σε 
αρθρωτό σπαστό ή εύκαµπτο 
(σπιράλ) βραχίονα ή και να σύρεται 
σε ράγα. 
 
6.Τέσσερις (4) τουλάχιστον 
ρευµατοδότες για τάση 12V DC και 
σταθερή ένταση 20 A για την 
τροφοδοσία ιατρικών συσκευών. 
Πάνω από κάθε ρευµατοδότη θα 
τοποθετείται ανθεκτικό πινακίδιο 
που θα αναγράφει την τάση (12V 
DC) καθώς και τη µέγιστη 
επιτρεπόµενη ισχύ Pmax σε Watt. 
 
7.Εντός του θαλάµου του ασθενούς 
και πλησίον των ρευµατοδοτών 
τάσης 12V DC, θα υπάρχει 
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κατάλληλα προσδεµένος 
πρόσθετος, φορητός, ηλεκτρικός 
µετατροπέας τάσης (Inverter) µε τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
•Μετατροπέας τάσης (Inverter) από 
12V συνεχούς ρεύµατος µπαταρίας 
αυτοκινήτου σε 230V 
εναλλασσόµενου καθαρού ηµιτόνου. 
•Συνεχόµενη παραγωγή Ισχύος: 240 
– 300 W. 
•Τάση εισόδου: 10 - 15V DC µέσω 
καλωδίου που θα καταλήγει σε 
ρευµατολήπτη τύπου “αναπτήρα” 
αυτοκινήτου και µε επαρκές µήκος 
ώστε να φτάνει µέχρι τους 
ρευµατοδότες των 12V DC της 
καµπίνας ασθενούς. 
•Τάση εξόδου: 220V AC, 50Hz - 
60Hz σε ρευµατοδότη (πρίζα) τύπου 
“Schuko”. 
•Να διαθέτει προστασία από χαµηλή 
είσοδο ρεύµατος, υπερφόρτωσης 
εξόδου, βραχυκυκλώµατος και 
προστασία από υψηλή 
θερµοκρασία. 
 
8.Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας 
ανοικτής, αµφίδροµης ακροάσεως 
µεταξύ θαλάµου οδηγού και 
θαλάµου ασθενούς 
ενεργοποιούµενο από τον θάλαµο 
οδηγού και από τον θάλαµο 
ασθενούς. Η κάθε τερµατική µονάδα 
από τις δύο θα βρίσκεται πλησίον 
του χρήστη σε προσιτό και 
εργονοµικό σηµείο όπου δεν θα 
απαιτείται ούτε ο οδηγός, ούτε ο 
διάσωσης που θα κάθεται στο 
κάθισµα πλησίον της κεφαλής του 
ασθενούς, να ανασηκωθούν από τη 
θέση τους ή να λύσουν τη ζώνη 
ασφαλείας τους καθίσµατός τους για 
τον χειρισµό της. 
 
9.Το σύστηµα εξαερισµού του 
θαλάµου ασθενούς να εξασφαλίζει 
τουλάχιστον 15 αλλαγές/h του αέρα 
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του θαλάµου ασθενούς, να µην 
επιτρέπει την είσοδο βροχής, 
σκόνης, κλπ. και να αποτελείται από 
ένα (1) τουλάχιστον εξαεριστήρα 
οροφής χαµηλής στάθµης θορύβου. 
 
10. Ηλεκτρικός πίνακας 12V 
DC  µε  γενικό  διακόπτη, γραµµές  
για  τους  ρευµατοδότες και τα 
φωτιστικά σώµατα, τον εξαεριστήρα, 
κλπ., µε τους αντίστοιχους 
ασφαλειοδιακόπτες. 
 
Όλες οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 
συσκευές και πλακέτες που τυχόν  
τοποθετούνται στο δάπεδο του 
θαλάµου ασθενούς ή και σε ύψος 
µέχρι 20 cm από αυτό, να διαθέτουν 
προστασία από διείσδυση ξένων 
σωµάτων ή υγρασίας τουλάχιστον 
κατηγορίας IP25. 
 
Σύστηµα Επικοινωνιών. 
 
Για την τοποθέτηση των συσκευών 
ασύρµατης επικοινωνίας, 
συµβατικής (VHF) και TETRA, να 
υπάρχουν δύο (2) κατάλληλες 
θέσεις στο ταµπλό του οδηγού. Αν 
αυτό δεν είναι κατασκευαστικά 
εφικτό, τότε να προβλεφθούν 
εναλλακτικές θέσεις είτε σε ειδική 
κονσόλα είτε στην οροφή και 
οπωσδήποτε σε λειτουργικά 
προσιτό σηµείο. Και στις δύο θέσεις 
να καταλήγουν εγκατεστηµένες οι 
καλωδιώσεις της τροφοδοσίας (µε 
διπλό καλώδιο θετικής και αρνητικής 
τάσης) καθώς και των κεραιών. Στη 
µέση του µπροστινού τµήµατος της 
οροφής του οχήµατος να 
τοποθετηθεί κατάλληλη κεραία του 
συµβατικού ασυρµάτου, σε 
µεταλλική γειωµένη βάση, για τη 
στήριξή της. Η περιοχή συχνοτήτων 
της κεραίας να είναι 150–174 MHz 
και η κατηγορία της θα είναι λ/4. Το 
καλώδιο της κεραίας να είναι τύπου 
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RG 58. Ακόµη στο ίδιο σηµείο της 
οροφής του οχήµατος να 
τοποθετηθεί κατάλληλη κεραία 
ασυρµάτου TETRA. Να προβλεφθεί 
ειδικό κάλυµµα στην επένδυση 
οροφής για επίσκεψη-επισκευή των 
κεραιών. Η ηλεκτρική τροφοδότηση 
των ασυρµάτων, που θα πρέπει να 
είναι ικανή να τροφοδοτεί και τα 
πλέον ενεργοβόρα συστήµατα 
επικοινωνιών που υπάρχουν στο 
εµπόριο, να γίνεται µε καλώδια 
τουλάχιστον 2 mm2 
προστατευόµενα µε κατάλληλη 
ασφάλεια στον αγωγό της θετικής 
τάσης. 
Πλήρες σύστηµα (σετ) κάµερας και 
έγχρωµης οθόνης παρακολούθησης 
οπισθοπορείας αυτοκινήτου. 
 
Στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος και 
συγκεκριµένα σε σταθερό σηµείο 
στο µέσον, πάνω από τις οπίσθιες 
πόρτες, θα υπάρχει κάµερα 
οπισθοπορείας, εργοστασιακής 
τοποθέτησης. Η κάµερα θα είναι 
σταθερά στερεωµένη σε ειδική βάση  
που  την  συνοδεύει,  πλην  όµως  
θα  υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης 
της επιθυµητής κλίσης της ως προς 
τον οριζόντιο άξονα. 
 Στο θάλαµο   του οδηγού και 
συγκεκριµένα επί του π ί να κα 
οργάνων (ταµπλό),    θα   υπάρχει 
οθόνης παρακολούθησης της 
οπιθοπορείας του οχήµατος. Προς 
διευκόλυνση του οδηγού, στην 
οθόνη θα εµφανίζονται έγχρωµες, 
βοηθητικές διαγραµµίσεις που θα 
σχηµατίζουν τρεις (3) ζώνες 
προσέγγισης: Πράσινη, Κίτρινη & 
Κόκκινη. 

4 Εγκαταστάσεις 
ψύξης – 

θέρµανσης 

Κλιµατιστική Μονάδα 
 
Το ασθενοφόρο να περιλαµβάνει 
κλιµατιστική µονάδα εξυπηρέτησης 
των θαλάµων οδηγού και ασθενούς, 
µε τα κατάλληλα φίλτρα 
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συγκράτησης σκόνης κλπ., η οποία 
θα περιγραφεί αναλυτικά στην 
προσφορά µε περιγραφή της θέσης 
των βασικών µερών και των 
εξαρτηµάτων της. Με την προφορά 
θα κατατεθούν ψυκτικό και 
ηλεκτρικό διάγραµµα της 
εγκατάστασης. 
Τεχνική λύση µε το συµπυκνωτή 
τοποθετηµένο κάτω από το δάπεδο 
του οχήµατος δεν γίνεται  αποδεκτή,  
λόγω των  ειδικών  συνθηκών 
κυκλοφορίας του ασθενοφόρου. 
Κατά προτίµηση, ο συµπυκνωτής 
(condenser) της κλιµατιστικής 
µονάδας να τοποθετηθεί επί της 
οροφής, προκειµένου, αφενός να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα 
καταστρέφεται στις περιπτώσεις 
µικροσυγκρούσεων, αφετέρου να 
αυξάνει η ευχέρεια αποβολής 
θερµότητας. Επίσης θα πρέπει το 
ύψος του να είναι µικρότερο των 20 
cm και να µην επηρεάζει την 
αεροδυναµική του οχήµατος. Στην 
περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η 
διάνοιξη οπών επί της οροφής 
αναλόγου διατοµής για να διέλθουν 
µόνον οι σωληνώσεις κυκλοφορίας 
του ψυκτικού υγρού και η 
στεγανοποίηση θα γίνει κατά τρόπο 
που θα εγγυάται την απόλυτη 
στεγανοποίηση της οροφής. 
∆εν γίνεται αποδεκτή τοποθέτηση 
του εξατµιστή (evaporator) επάνω 
από την οροφή του οχήµατος και 
ουδενός εκ των εξαρτηµάτων του. 
 
Η συνολική, ψυκτική ισχύς να είναι 
τουλάχιστον 30.000 ΒΤU/h, θα 
πρέπει δε να µελετηθεί, ώστε να 
ικανοποιεί τις ανάγκες των θαλάµων 
οδηγού και ασθενούς, υπό τις 
συνθήκες µόνωσης (παράθυρα, 
πόρτες, κλπ.) του  προσφεροµένου 
ασθενοφόρου για τις ακραίες 
συνθήκες θέρους σε περιοχές της 
χώρας. Η ζητούµενη ψυκτική  ισχύς 
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αφορά το σύνολο της κλιµατιστικής 
διάταξης, δηλαδή την ψυκτική ισχύ 
που αποδίδεται στο χώρο από τον 
εξερχόµενο ψυχρό αέρα και όχι 
µόνον από την ονοµαστική ισχύ του 
συµπιεστή ή του εξατµιστή. Να 
κατατεθεί µε την προσφορά σχετική 
µελέτη για την ψυκτική απόδοση της 
διάταξης υπογεγραµµένη από 
µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο 
µηχανικό, στην οποία θα 
παρέχονται όλα τα στοιχεία 
(εργοστασιακά φυλλάδια, 
prospectus, κλπ.) για τη διαπίστωση 
των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
χρησιµοποιούµενων εξαρτηµάτων. 
 
Η κλιµατιστική µονάδα θα πρέπει 
οπωσδήποτε να δηµιουργεί τόσο 
στο θάλαµο ασθενούς όσο και στο 
θάλαµο οδηγού και σε θέσεις 
αποµακρυσµένες από τις εξόδους 
του αέρα, θερµοκρασία 7 – 10 °C 
χαµηλότερη από την εξωτερική 
θερµοκρασία, εντός 15 min, µε το 
ασθενοφόρο εν κινήσει. 
Το ψυκτικό υγρό του κυκλώµατος, 
όπως θα προκύπτει από το “Φύλλο 
∆εδοµένων Ασφάλειας Υλικού” 
(MSDS), το οποίο και θα πρέπει να 
επισυναφθεί στην Τεχνική 
Προσφορά, θα πρέπει, σε 
περίπτωση διαρροής  του, να είναι 
ασφαλές  και οπωσδήποτε µη 
αναφλέξιµο (π.χ. R-134a ). Επί του 
οχήµατος, και κατά προτίµηση 
πλησίον των βαλβίδων service του 
κλιµατιστικού, θα πρέπει να υπάρχει 
µεταλλικό πινακίδιο όπου θα 
αναγράφεται το είδος του 
χρησιµοποιούµενου ψυκτικού υγρού 
(FREON) και η ακριβής ποσότητα 
πλήρωσης του κυκλώµατος σε Kg. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στην κατάλληλη στήριξη του 
συµπιεστή για τη λειτουργία του 
χωρίς κραδασµούς και µε 
αξιοπιστία. Η στήριξη του συµπιεστή 
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(compressor) του κλιµατιστικού θα 
είναι η εργοστασιακή, 
αποκλειόµενης κάθε ιδιοκατασκευής 
Ο χειρισµός, επιλογή ταχύτητας 
ανεµιστήρων, επιλογή 
θερµοκρασίας, κλπ. για το θάλαµο 
οδηγού θα γίνεται από πίνακα 
τοποθετηµένο σε κατάλληλη θέση 
στο θάλαµο οδηγού, ο οποίος θα 
περιλαµβάνει και ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίας για την µονάδα. 
Η έξοδος του ψυχρού αέρα στο 
θάλαµο του οδηγού θα 
πραγµατοποιείται από τα 
εργοστασιακά στόµια που 
προορίζονται και για τη θέρµανσή 
του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
τοποθετηθούν δύο (2) εξατµιστές 
(evaporators), o ένας στο ταµπλό 
του θαλάµου οδηγού και ο δεύτερος 
στο θάλαµο ασθενών. Η ρύθµιση 
της ποσότητας του ψυχρού αέρα, θα 
είναι ανεξάρτητη στους δύο 
θαλάµους και ειδικότερα για το 
θάλαµο του ασθενούς, ο χειρισµός 
του να γίνεται από κατάλληλο 
πίνακα ελέγχου εντός της καµπίνας 
ασθενούς. Η κλιµατιστική µονάδα 
δύναται να παρέχει και θερµό αέρα . 
Οι σωληνώσεις του κλιµατιστικού θα 
είναι κατάλληλα διευθετηµένες  και 
στερεωµένες, ώστε να µην τρίβονται 
και φθείρονται από τους 
κραδασµούς. Ακόµη, θα πρέπει να 
είναι θερµοµονωµένες µε τα 
κατάλληλα υλικά. 
Κάθε κλιµατιστικό µηχάνηµα θα 
συνοδεύεται από τα παρακάτω 
έντυπα στην Ελληνική γλώσσα: 
 
•Πλήρη κατάλογο εξαρτηµάτων 
(Ρarts list) για κάθε είδος και τύπο 
εξαρτήµατος. 
•Αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών 
συντήρησης και επισκευής των 
διαφόρων µέρων του µηχανήµατος. 
•Οδηγίες χρήσης του κλιµατιστικού 
από το πλήρωµα. 
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Θέρµανση 
 
Το βασικό σύστηµα θέρµανσης του 
θαλάµου οδηγού θα τροφοδοτείται 
από το ζεστό νερό µηχανής. 
 
Πέραν του βασικού συστήµατος 
θέρµανσης του οχήµατος, στον 
θάλαµο του ασθενούς θα υπάρχει 
θερµαντικό σύστηµα που θα 
λειτουργεί µε θερµό νερό που 
προέρχεται από το σύστηµα ψύξης 
του κινητήρα, θερµαντικής ισχύος 
τουλάχιστον 3.500 Κcal/h. Θα 
πρέπει οπωσδήποτε να δηµιουργεί 
στο θάλαµο ασθενούς και σε θέσεις 
αποµακρυσµένες από τις εξόδους 
του αέρα, θερµοκρασία 7 – 10°C 
υψηλότερη από την εξωτερική 
θερµοκρασία, εντός 15 min, µε το 
ασθενοφόρο εν κινήσει. 
Πέραν όµως, της ονοµαστικής τιµής 
της θερµαντικής ισχύος των 3.500 
Kcal/h, ο διασκευαστής θα πρέπει 
να εξασφαλίσει ότι και στις χαµηλές 
στροφές λειτουργίας του κινητήρα,  
θα   κυκλοφορεί  εντός  του   
θερµαντικού  συστήµατος  επαρκής  
ποσότητα θερµού   νερού   
προκειµένου   να   αποδίδεται   η   
ως   άνω   θερµαντική   ισχύς.   
Έτσι,   εάν απαιτείται, πρέπει να 
τοποθετηθεί, στην γραµµή του 
θερµού νερού προς το  καλοριφέρ 
της καµπίνας   ασθενούς,   
πρόσθετος  µικροκυκλοφορητής   
για  την ενίσχυση  της ροής  ή  
όποιο άλλο πρόσφορο  και  
κατάλληλο  τεχνικό  µέσο για  τον 
σκοπό   αυτό.  Εάν   παρ’   όλα  
αυτά δεν   είναι    δυνατόν,  στις  
χαµηλές    στροφές  λειτουργίας  του 
κινητήρα,  να  αποδοθεί  η 
ζητούµενη θερµαντική ισχύς µόνον 
µε το θερµό νερό του κινητήρα, τότε, 
είναι δυνατόν να τοποθετηθούν  
συµπληρωµατικά  µέσα   ενίσχυσης    
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της   θέρµανσης  που    λειτουργούν  
µε ηλεκτρισµό.  Αυτά   θα  
ενεργοποιούνται    µόνο  όταν   
λειτουργεί   ο   κινητήρας  και   θα 
ελέγχονται  θερµοστατικά.  Τέτοια    
µέσα   µπορεί,    για   παράδειγµα,    
να   είναι    ύπαρξη και  λειτουργία  
ηλεκτρικού  θερµαντήρα  του   αέρα   
(κατά   προτίµηση    µε    κεραµικές 
ηλεκτρικές  αντιστάσεις ηµιαγωγών  
τύπου   PTC) εγκεκριµένου  τύπου  
για οχήµατα, είτε   οι πρόσθετοι   
ηλεκτρικοί  θερµαντήρες   νερού  
τοποθετηµένοι   στο  ψυκτικό  
κύκλωµα του κινητήρα. 
 
Πέραν του συστήµατος θέρµανσης 
του ασθενοφόρου που θα λειτουργεί 
µε θερµό νερό προερχόµενο από 
τον κινητήρα, θα υπάρχει και 
πρόσθετο αυτοδύναµο σύστηµα 
θέρµανσης το οποίο θα παρέχει 
θέρµανση κατά την στάθµευση, όταν 
ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Το 
σύστηµα αυτό θα λειτουργεί µε την 
ύπαρξη επιπρόσθετου καυστήρα – 
θερµαντήρα. Ο επιπρόσθετος 
καυστήρας - θερµαντήρας θα 
πρέπει να τοποθετείται στο µέσον 
του αµαξώµατος προς αποφυγή 
καταστροφής του κατά τις 
συγκρούσεις του εµπρόσθιου 
µέρους του οχήµατος και θα 
χρησιµοποιεί καύσιµο από το δοχείο 
καυσίµου του κινητήρα. 
Το χειριστήριο λειτουργίας όλων των 
συστηµάτων ως και τυχόν ενδείξεις 
θα είναι στο θάλαµο οδηγού. 

5 Χρωµατισµός - 
Σήµατα 

Ο χρωµατισµός των αµαξωµάτων 
των προς προµήθεια ασθενοφόρων 
θα είναι Λευκός. Ο προµηθευτής θα 
συµπληρώσει – ολοκληρώσει τις 
απαραίτητες σηµάνσεις (λωρίδες, 
σήµατα, γράµµατα, κλπ) κατά τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Στο εξωτερικό µέρος, στο µέσον της 
αψίδας του κάθε ενός τροχού, θα 
πρέπει να αναγράφεται η πίεση του 
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αέρα, µε την οποία θα πρέπει να 
είναι πληρωµένο το αντίστοιχο 
ελαστικό, σε µονάδες PSI. Για τον 
προσδιορισµό της αριθµητικής τιµής 
της πίεσης, θα λαµβάνονται υπόψη 
οι υποδείξεις του κατασκευαστή του 
οχήµατος σε συνάρτηση µε το 
φορτίο της διασκευής που αυτό 
φέρει. Η αναγραφή θα γίνεται µε 
στοιχεία µαύρου χρώµατος, τύπου 
ARIAL και ύψους 2 cm, ως εξής: Σε 
µια σειρά πρώτα θα υπάρχουν τα 
στοιχεία ΠΕ, κατόπιν η αριθµητική 
τιµή της πίεσης και τέλος τα στοιχεία 
PSI (για παράδειγµα : ΠΕ 65 PSI). 

6 Καθίσµατα 
προσωπικού 

Τα καθίσµατα γενικά που θα 
τοποθετηθούν στον θάλαµο 
ασθενών, θα πρέπει να είναι 
ισχυρής κατασκευής, µαλακά, 
γεµισµένα και επικαλυµµένα µε 
ειδικό υλικό (βραδύκαυστο), 
ανθεκτικό στην πλύση και 
αποστείρωση µε διάλυµα οικιακής 
χρήσεως Χλωρίνη 10%. Τα 
καθίσµατα να διαθέτουν ζώνες 
ασφαλείας εγκεκριµένου τύπου 
τριών σηµείων αυτόµατης περιέλιξης 
και µε σωστή τοποθέτηση και 
εφαρµογή στο σώµα του καθήµενου. 
Τα καθίσµατα να διαθέτουν 
προσκέφαλο. Η πλάτη και το 
προσκέφαλο να είναι τοποθετηµένα 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζουν το ανατοµικό κάθισµα 
του καθήµενου. Οι ελάχιστες 
διαστάσεις των καθισµάτων να είναι: 
- πλάτος τουλάχιστον 450 
mm. 
- βάθος  τουλάχιστον 400 
mm. 
- πάχος τουλάχιστον 50 
mm. 
 
Ένα κάθισµα να είναι τοποθετηµένο 
ακριβώς µπροστά από το κυρίως 
φορείο (στην κορυφή του και όχι 
πλευρικά) και σε τέτοια θέση ώστε ο 
διασώστης καθήµενος κανονικά σε 
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αυτό, και µε τη ζώνη ασφαλείας σε 
χρήση, να δύναται να προβεί σε 
διασωστικές ενέργειες επί της 
κεφαλής του ασθενούς. Να διαθέτει 
πτυσσόµενους βραχίονες στήριξης. 
Το κάθισµα να είναι αναδιπλούµενο 
µε µηχανισµό αυτόµατης 
συγκράτησης κατά την αναδίπλωση. 
Ένα δεύτερο κάθισµα, να 
αναπτύσσεται στη δεξιά πλευρά του 
θαλάµου ασθενούς. 
Το κάθισµα να είναι αναδιπλούµενο 
– πτυσσόµενο µε φορά προς τα 
εµπρός ή µε περιστροφή του προς 
τα αριστερά να αποκτά φορά 
κατεύθυνσης στο φορείο και να 
πληροί τις προδιαγραφές όπως 
παραπάνω. Να φέρει επίσης έναν 
βραχίονα στήριξης αριστερά. Το 
κάθισµα αυτό, αναδιπλούται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την 
ανάπτυξη του εφεδρικού φορείου. 
 

7 Ερµάρια • Εντός του θαλάµου 
ασθενούς, πρέπει να 
κατασκευασθούν ερµάρια – 
συρτάρια – προθήκες – ράφια για 
την φύλαξη του υγειονοµικού υλικού. 
• Να κατασκευασθούν ειδικά 
ερµάρια για την αποθήκευση 
καθαρού και ακάθαρτου ιµατισµού 
(σεντόνια – κουβέρτες, κλπ.), µε 
σαφή διαχωρισµό µεταξύ τους. Τα 
ερµάρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
προσπελάσιµα για να καθαρίζονται. 
Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι 
λεία και ανθεκτική στη διάβρωση ή 
την οξείδωση. Το υλικό κατασκευής 
τους να µην εµποτίζεται από υγρά 
και να είναι ανθεκτικό στα 
απολυµαντικά και καθαριστικά µέσα. 
• Τα συρτάρια να διαθέτουν 
µηχανισµό ο οποίος να επιτρέπει 
την ανεµπόδιστη λειτουργία τους 
(άνοιγµα – κλείσιµο). Να διαθέτουν 
επίσης ειδική ασφάλεια η οποία να 
µην επιτρέπει την απόσπασή τους 
από τον µηχανισµό τους παρά µόνο 
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όταν χρειάζεται να γίνει καθαριότητα 
στο  εσωτερικό τους.  Να  διαθέτουν 
χειρολαβές που να µην προεξέχουν 
(αποφυγή τραυµατισµού) και ειδικό 
σύστηµα που να τα ασφαλίζει και να 
µην επιτρέπει το ακούσιο άνοιγµα 
τους όταν το ασθενοφόρο κινείται. 
• Τα ερµάρια να κλείνουν και 
να ασφαλίζουν µε µηχανισµό ο 
οποίος να  µην επιτρέπει το 
αυτόµατο άνοιγµα (κίνδυνος 
τραυµατισµού), όταν το ασθενοφόρο 
κινείται. 
• Εάν κατασκευασθούν 
προθήκες, να διαθέτουν συρόµενα 
“κρύσταλλα” από “Plexiglass” 
(PMMA - Polymethyl methacrylate) 
διαφανή που να  κινούνται σε ειδικές 
ράγες µε ευχέρεια ή να ανοίγουν 
προς τα επάνω, συγκρατούµενα 
ασφαλώς στην ανοικτή θέση µε τη 
βοήθεια κατάλληλου µηχανισµού 
βραχιόνων. Επίσης, και στις δύο 
περιπτώσεις, να ασφαλίζουν έτσι 
ώστε να µην ανοιγοκλείνουν όταν το 
ασθενοφόρο κινείται. 
• Εάν κατασκευασθούν 
ράφια – θήκες πρέπει οι επιφάνειες 
– γωνίες, κλπ. να είναι 
ατραυµατικές. 
• Γενικά τα ερµάρια – 
συρτάρια – προθήκες, κλπ. πρέπει 
να κλείνουν ερµητικά 
προφυλάσσοντας το εσωτερικό από 
την είσοδο σκόνης, κλπ. 
• Ειδικά τα ερµάρια του 
ακάθαρτου ιµατισµού, σε µια 
επιφάνεια τους πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλα ανοίγµατα (περσίδες) 
εξαερισµού. 
• Στην εξωτερική επιφάνεια 
και σε εµφανές σηµείο των 
συρταριών – ερµαρίων να 
υπάρχουν ενδείξεις – ετικέτες του 
περιεχοµένου τους. 
• Οι κατασκευές 
αποθήκευσης – φύλαξης (συρτάρια 
– ερµάρια – προθήκες – ράφια, 
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κλπ.) και οτιδήποτε προεξέχει 
πρέπει να καλύπτεται από 
ατραυµατικό υλικό προστατεύοντας 
το πλήρωµα και τους ασθενείς κατά 
την µεταφορά τους. Η πρόσβαση 
στο περιεχόµενο των κατασκευών 
αποθήκευσης-φύλαξης να είναι 
εφικτή δίχως την ανάγκη 
µετακίνησης ή αφαίρεσης του 
κυρίως φορείου. 
Στην αριστερή πλευρά του θαλάµου 
ασθενών και πλησίον της οροφής να 
υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον 
ντουλάπια που να φέρουν στην 
πρόσοψή τους συρόµενα ή 
ανοιγόµενα προς τα επάνω 
“κρύσταλλα” από “Plexiglass” 
(PMMA - Polymethyl methacrylate) 
διαφανή, για την τοποθέτηση 
ιατροφαρµακευτικού υλικού. ∆ύο (2) 
επίσης τουλάχιστον ντουλάπια µε 
συρόµενα ή ανοιγόµενα προς τα 
επάνω “κρύσταλλα” από 
“Plexiglass” (PMMA - Polymethyl 
methacrylate) διαφανή να υπάρχουν 
επίσης στην αριστερή πλευρά και 
πλησίον της πίσω θύρας. 
 
Στην δεξιά πλευρά του θαλάµου 
ασθενών και πλησίον της οροφής να 
υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον 
ντουλάπια που να φέρουν στην 
πρόσοψή τους συρόµενα ή 
ανοιγόµενα προς τα επάνω 
“κρύσταλλα” από “Plexiglass” 
(PMMA - Polymethyl methacrylate) 
διαφανή, για την τοποθέτηση 
ιατροφαρµακευτικού υλικού. 
 
Στην εξωτερική επιφάνεια και σε 
εµφανές σηµείο της πρόσοψης 
όλων των ως άνω ντουλαπιών 
(σηµεία 2.1, 2.2 & 2.3) να υπάρχουν 
θήκες υποδοχής ετικετών για την 
αναγραφή του περιεχοµένου τους. 
Ακόµη εντός των ντουλαπιών να 
υπάρχουν µικρά, σχετικώς, σακίδια 
(κατά προτίµηση διαφανή), τόσα σε 
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αριθµό ώστε όταν είναι πληρωµένα 
να καλύπτουν όλο των όγκο του 
καθενός ντουλαπιού. 

 

3.2.15 Εξοπλισµός ∆ιακοµιδής Ασθενούς - Ιατροτεχνολογικός 
εξοπλισµός θαλάµου ασθενούς 
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1 Κύριο Φορείο 
 µετά της 

ειδικής βάσης 
ασφάλισης του 
και διάταξης 
αγκύρωσης 

1. Να φέρεται σε ενσωµατωµένη 
πτυσσόµενη τροχήλατη βάση, µε την 
οποία να αποτελεί ένα ενιαίο και 
αναπόσπαστο σύνολο.  
2. Να είναι εφοδιασµένο µε τροχούς 
κύλισης ελαστικούς διαµέτρου 100 mm 
µε δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης 
πορείας µέσω περιστροφής περί τον 
κάθετο άξονα ζεύγους δύο τροχών, 
όπως και µε δυνατότητα ασφάλισης 
τουλάχιστον δύο εξ αυτών (φρένο 
ποδιού).  
3.Να έχει τη δυνατότητα µέσω 
χειρολαβών, να φέρεται είτε στα χέρια 
των φορέων. 
4.Να δύναται το εµπρόσθιο και το 
οπίσθιο µέρος να ανυψώνεται και να 
καταβιβάζεται το ένα ανεξάρτητα από 
το άλλο, ώστε η επιφάνεια κατάκλισης 
του ασθενούς να αποκτά ρυθµιζόµενη 
κλίση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω 
(Trendelenburg). Οι χειρολαβές να είναι 
σχεδιασµένες έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 
τραυµατισµού. 
5.Να ασφαλίζει πάνω σε βάση φορείου 
που µπορεί να αποθηκεύσει σανίδα 
διάσωσης και κουτάλα διάσωσης. 
Να δύναται µε την προσέγγιση - επαφή 
και ώθηση του φορείου εις την οπίσθια 
θύρα του ασθενοφόρου να 
συµπτύσσεται και να διευκολύνει την 
φόρτωση και αντιστρόφως κατά την 
έξοδο του φορείου να εκπτύσσεται και 
να µεταβάλλεται σε ένα κυλιόµενο 
σύστηµα. Πρέπει ως εκτούτου να 
διασφαλιστεί ότι το επίπεδο στην 
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καµπίνα ασθενούς, πάνω στο οποίο 
τοποθετείται το φορείο να είναι ακριβώς 
στο ίδιο ύψος µετους σχετικούς 
τροχούς φόρτωσης του φορείου, ώστε 
να µην παρουσιάζεται δυσκολία ή 
αδυναµία τοποθέτησης του φορείου στο 
ασθενοφόρο. 
6. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε 
ασθενοφόρο και ως εκτούτου να 
διασφαλιστεί ότι το επίπεδο στο θάλαµο 
ασθενούς, πάνω στο οποίο 
τοποθετείται το φορείο να είναι ακριβώς 
στο ίδιο ύψος µε τους σχετικούς 
τροχούς φόρτωσης του, ώστε να µην 
παρουσιάζεται δυσκολία ή αδυναµία 
τοποθέτησής του στο ασθενοφόρο. 
Ακόµη, όταν το φορείο τοποθετηθεί 
στην τελική του θέση, εντός του 
οχήµατος, και ασφαλιστεί, να είναι 
ευχερής η πλήρης ρύθµιση της 
πτυσσόµενης πλάτης του φορείου -
ακόµη και σε ανύψωση έως τις 90ο- 
δίχως να υπάρχει επαφή µε τα πλαϊνά 
τοιχώµατα και το λοιπό εξοπλισµό του 
ασθενοφόρου. Να εδράζεται-
συγκρατείται και ασφαλίζεται σε ειδική 
βάση η οποία να έχει τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• ∆υνατότητα εύκολης,
 πλευρικής (πλάγιας),
 συνολικής µετατόπισης για 
τουλάχιστον 20 cm, σε τουλάχιστον 
τέσσερις ενδιάµεσες (4) θέσεις, χωρίς 
να προεξέχουν οδηγοί στο πάτωµα, 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
προσέγγισης και από τις δύο πλευρές 
του κυρίως φορείου. 

• Η τελική επιφάνεια έδρασης του 
φορείου να είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

• Να διαθέτει ενσωµατωµένη, 
πτυσσόµενη ράµπα φόρτωσης, εάν 
τούτο είναι αναγκαίο για την εύκολη και 
άµεση φόρτωση και εξαγωγή του 
φορείου. 

• Να έχει ικανότητα φόρτισης για 
τουλάχιστον 220 Kg. 
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• Η βάση υποδοχής του φορείου 
καθώς και οι αγκυρώσεις του φορείου 
(µεµονωµένα ή ως ενιαίο 
συγκρότηµα)να διαθέτουν πιστοποίηση 
για αντοχή σε δυνάµεις 10G κατά το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN1789. 
7.Οι µηχανισµοί λειτουργίας του να 
έχουν σαφείς και µόνιµες ενδείξεις, 
κατά προτίµηση µε σύµβολα γραφικών, 
που να δείχνουν τις θέσεις και τις 
ρυθµίσεις τους. Οι µηχανισµοί αυτοί να 
είναι ασφαλείς για τους χρήστες και 
τους ασθενείς. 
8.Όλες οι λειτουργίες του να 

παραµένουν εντελώς ανεπηρέαστες 

από την οποιαδήποτε κίνηση της 

τροχήλατης βάσης. 

9.Μετάτηνείσοδότουστοθάλαµοασθενο

ύςναασφαλίζεταιεπίτηςειδικήςβάσεωςµ

ε εύκολο και ασφαλή µηχανισµό. 

10.Η επιφάνεια κατάκλισής του να είναι 
εξ ολοκλήρου επίπεδη και 

κατασκευασµένη από ανθεκτικά, 

ελαφρά υλικά που να µην επηρεάζονται 

από τα συνήθη απορρυπαντικά– 
απολυµαντικά. Η περιοχή του θώρακα 

να είναι κατασκευασµένη από άκαµπτο 

υλικό ώστε να επιτρέπει την εφαρµογή 

θωρακικών συµπιέσεων. 
11.Η επιφάνεια κατάκλισής του να µην 

επιτρέπει την ολίσθηση του ασθενούς 

και να είναι καλυµµένη µε στρώµα 
διακοµιδής, το οποίο να εξασφαλίζει  

άνεση στον ασθενή και να επιτρέπει 

την εκτέλεση καρδιοπνευµονικής 

αναζωογόνησης. Το στρώµα 
διακοµιδής να έχει τη δυνατότητα να 

προσαρµόζεται σε όλες τις 

προβλεπόµενες θέσεις ανάκλισης του 

φορείου. 
12.Η επιφάνεια κατάκλισής του να έχει 
ρυθµιζόµενη την περιοχή της πλάτης 
µε ελάχιστο µήκος 600mm, να είναι 
δυνατή η ανάκλισή της κατά 750 
τουλάχιστον και να υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθµισης της ανάκλισής 
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της σε τουλάχιστον πέντε (5) επιθυµητά 
σηµεία, υπό όλες τις κανονικές 
συνθήκες φόρτωσης και εκφόρτωσης. 
13.Η επιφάνεια κατάκλισής του να 
διαθέτει ρυθµιζόµενο τµήµα των κάτω 
άκρων µε ελάχιστο µήκος 900 mm και 
να έχει δυνατότητα ρύθµισης της κλίσης 
της κατά τουλάχιστον 15o καθώς και 
δυνατότητα ρύθµισής της, υπό όλες τις 
κανονικές συνθήκες φόρτωσης και 
εκφόρτωσης. 
14.Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) 

ζώνες ασφαλείας πρόσδεσης ασθενούς 

ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης. 

15.Στα πλάγια να φέρει πτυσσόµενα 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα τα οποία 
να έχουν ελάχιστο µήκος 500mm και 
ύψος µεταξύ 150 και 200mm. 
16.Μαζί µε την ενσωµατωµένη 
πτυσσόµενη τροχήλατη βάση, να είναι 
κατασκευασµένο από αντιδιαβρωτικό, 
µη οξειδούµενο, ανθεκτικό υλικό που να 
µην επηρεάζεται από τα συνήθη 
απορρυπαντικά – απολυµαντικά. 
17.Πρέπει να διαθέτει 
προσθαφαιρούµενη συσκευή 
ανάρτησης ορού 
18.Να έχει διαστάσεις όταν είναι έτοιµο 
προς χρήση: Μήκος (1950/+20/-50)mm, 
Πλάτος: (550/+30/-20)mm και Ύψος:  
όχι  ανώτερο των 350 mm από  την 
βάση µέχρι  την επιφάνεια φόρτωσης. 
19.Συνολικό βάρος όχι µεγαλύτερο των 
45Kg.  
20.Το Μεταφερόµενο βάρος να είναι 
τουλάχιστον 170Kg. 

2 Εφεδρικό 
φορείο 

ασθενούς 

Αυτό προορίζεται για µεταφορές σε 
δύσκολα και δύσβατα σηµεία έτσι ώστε ο 
ασθενείς να µεταφερθεί έπειτα στο κύριο 
φορείο. 
• Να είναι ελαφριάς κατασκευής – 
πτυσσόµενο, να διαθέτει χειρολαβές στις 
τέσσερις άκρες του, δύο (2) τουλάχιστον 
ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης και 
απασφάλισης) και τέσσερα (4) σηµεία 
στήριξης. 
• Να διπλώνει τέσσερις (4) φορές 
όταν δεν χρησιµοποιείται και ασφαλίζεται 
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εντός της καµπίνας ασθενούς µε ειδικούς 
ιµάντες. 
• Η επιφάνειά κατάκλισης του 
ασθενούς να είναι από ανθεκτικό, 
πλενόµενο, αδιάβροχο και 
ακτινοδιαπερατό υλικό. 
• Να έχει διαστάσεις: 
I. Κατά την χρήση (ανεπτυγµένο): 
Μήκος: 205 cm (±5%) Πλάτος: 55 cm 
(±10%) Ύψος: 12 cm (±25%). 
II. Κατά την αποθήκευση 
(συµπτυγµένο): Μήκος: 57 cm (±15%) 
Πλάτος: 25 cm (±15%) Ύψος: 10 cm 
(±25%). 
• Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 
7 Kg. 
• Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 
150 Kg. 

3 Κάθισµα 
διακοµιδής 
ασθενούς 

 

Αφορά τη µεταφορά του ασθενούς στο 
ασθενοφόρο και όχι µεταφορά µε το 
ασθενοφόρο.  
1. Το κάθισµα να είναι πτυσσόµενο 
(αναδιπλούµενο), ελαφριάς κατασκευής, 
ανθεκτικό και να αποθηκεύεται µε 
κατάλληλες βάσεις στήριξης σε 
κατάλληλο σηµείο του οχήµατος στο 
διαχωριστικό.  
2. Να φέρει βάση ασφάλισης G, και να 
είναι εφοδιασµένο µε βραχίονες στήριξης 
πτυσσόµενους ή ανακλινόµενους, 
υποπόδια και δύο (2) τουλάχιστον ζώνες 
ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης - 
απασφάλισης). 
3. Να διαθέτει δύο (2) τηλεσκοπικές 
χειρολαβές έµπροσθεν, στις µπάρες των 
κάτω άκρων, καθώς επίσης και τέσσερις 
(4) σπαστές χειρολαβές στην πλάτη του 
καθίσµατος. 
4. Να είναι τροχήλατο και να φέρει 
τέσσερις (4) τροχούς, εκ των οποίων οι 
δύο (2) οπίσθιοι να έχουν διάµετρο 
τουλάχιστον 100 mm. 
5. Η επιφάνειά του να είναι 
κατασκευασµένη από αντιβακτηριακό, 
αντιµυκητιακό, πλενόµενο, αδιάβροχο, 
ανθεκτικό υλικό. Η κάλυψη της έδρας και 
του ερεισίνωτου (πλάτης) του να είναι 
από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό 
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υλικό και όχι από ύφασµα. Το δε 
ερεισίνωτό του να ανέρχεται έως το 
ύψος του µέσου της κεφαλής ενός µέσου 
ενήλικα άνδρα. 
6. Να είναι στιβαρής κατασκευής και 
να έχει συνολικό βάρος µικρότερο των 
16 Kg. 
7. Να έχει διαστάσεις σε ανεπτυγµένη 
µορφή: 
Επιφάνεια καθίσµατος: 

πλάτος τουλάχιστον 430 mm 
βάθος τουλάχιστον 450 mm 
ύψος από το έδαφος400 - 500 
mm 

 Επιφάνεια πλάτης: 
ύψος τουλάχιστον 650 mm 
πλάτος τουλάχιστον 430 mm 
 

8. Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 
150 Kg. 

4 Σανίδα 
διάσωσης µε 

ζώνες 
πρόσδεσης 

Να είναι ειδική για την ακινητοποίηση της 
σπονδυλικής στήλης και να είναι 
κατασκευασµένη από ανθεκτικά, και 
ελαφριά υλικά (π.χ. LLPE), να επιπλέει, 
να πλένεται εύκολα, να απολυµαίνεται 
και να είναι ακτινοδιαπερατή για την 
διενέργεια ακτινολογικών διαγνωστικών 
εξετάσεων (X-ray, CT, κλπ.) 
1. Να φέρει ζώνες πρόσδεσης 
2. Να έχει διαστάσεις: 
Μήκος 1830 – 1980 mm 
Πλάτος 400 – 500 mm Πάχος: µέγιστο 
70 mm 
3. Βάρος όχι πάνω από 8 Kg 
4. Μέγιστο µεταφερόµενο βάρος: 
τουλάχιστον 150 Kg 

 

 

5 Φορείο 
Πολυτραυµατία 

(scoop) 
 

Να είναι ειδικό διαιρούµενο φορείο 
(scoop) για περισυλλογή 
πολυτραυµατία. 
Να είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό 
υλικό υψηλής αντοχής και να έχει το 
µικρότερο δυνατό βάρος (όχι πάνω από 
11 Kg). 
• Η επιφάνειές του να είναι 
κατάλληλης υφής προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη στήριξη του 
µεταφερόµενου ασθενούς και να 
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καθίσταται δυνατός ο εύκολος 
καθαρισµός και η απολύµανσή του µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 
• Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον 
ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης και 
απασφάλισης), για την ακινητοποίηση 
του ασθενούς. 
• Να έχει διαστάσεις: µήκος: το  
χρησιµοποιούµενο µήκος  να  είναι κατ’  
ελάχιστον 1.650 mm και να εκτείνεται 
τουλάχιστον µέχρι τα 2.000 mm. Όταν το 
φορείο είναι αναδιπλωµένο το µήκος του 
να µην ξεπερνά τα 1.200 mm.  
πλάτος: τουλάχιστον 400 mm (στην 
περιοχή που εµφανίζει την µέγιστη 
διάστασή του) 
πάχος (όταν το φορείο είναι 
αναδιπλωµένο): µέγιστο 90 mm 
• Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 
150 Kg 
 

6 Νάρθηκας 
ακινητοποίησης 

κεφαλής 

1. Προσδένεται στην σανίδα 
διάσωσης για την ασφαλή τοποθέτηση 
του ασθενούς στο φορείο. 
2. Αποτελεί ένα πλήρες σύστηµα που 
περιλαµβάνει την βάση κεφαλής, δύο 
πλαϊνά στηρίγµατα ακινητοποίησης 
κεφαλής και δύο ιµάντες κεφαλιού και 
σαγονιού. 

 

7 Στρώµα κενού 
µετα αντλίας 

κενού 

Να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό, 
αδιάβροχο, µη πορώδες υλικό, να 
πλένεται εύκολα και να είναι 
ακτινοδιαπερατό για τη διενέργεια 
ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων, 
καθώς και κατάλληλο για την διενέργεια 
εξετάσεων M.R.I. 
Η βαλβίδα εισαγωγής ή εξαγωγής του 
αέρα, να είναι σε τέτοια θέση ώστε να 
µην ενοχλεί τον ασθενή. 
Η αντλία κενού να µπορεί να µειώσει την 
πίεση από 500 hPa σε 4 min. 
Το στρώµα κενού 
συµπεριλαµβανοµένου του 
περιεχοµένου του να εκπληρώνει τα 
ακόλουθα: 
i. αντοχή στην θερµότητα: 60 0C 
ii. αντοχή στο ψύχος: -20 0C 
iii. σηµείο τήξης: 100 0C 
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2. Να έχει τις ελάχιστες διαστάσεις: 

i. µήκος: 2000 mm 
ii. πλάτος (όχι σε κατάσταση κενού): 
800 mm 
Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 
Kg. 
Να παραδοθεί πλήρες µε όλα τα 
εξαρτήµατα και να αποτελείται από: 
i. Το κυρίως στρώµα, µε τέσσερις (4) 
τουλάχιστον χειρολαβές από κάθε 
πλευρά. 
ii. Τέσσερις (4) τουλάχιστον ζώνες 
ασφαλείας ασθενούς (ταχείας ασφάλισης 
– απασφάλισης). 
iii. Αντλία παραγωγής κενού. 
Συνολικό βάρος µε την αντλία 
παραγωγής κενού το µικρότερο δυνατό 
(όχι πάνω από 15 kg).  
Να συνοδεύεται από θήκη 
µεταφοράς/αποθήκευσης 
Να είναι σύµφωνο µε το πρότυπο EN 
1865-1. 

8 Αυχενικά 
κολλάρα 

Να δίδεται ένα σετ τριών (3) τεµαχίων σε 
ειδική θήκη µεταφοράς.  
1. Το κέλυφος να είναι 
κατασκευασµένο από ανθεκτικό υλικό 
και να διαθέτει ειδική επένδυση από 
ατραυµατικό (µαλακό υλικό). 
2. Να εξασφαλίζει την εύκολη 
πρόσβαση στους αεραγωγούς. 
3. Να είναι ακτινοδιαπερατό και 
συµβατό για εξέταση M.R.I και C.T. 
4. Να είναι επίπεδο όταν δεν 
χρησιµοποιείται για εύκολη 
αποθήκευση. 
5. Να καθαρίζεται εύκολα και να είναι 
πολλαπλών χρήσεων. 
6. Να διαθέτει σε τρία µεγέθη (µικρό 
για παιδιά - µεσαίο - µεγάλο) 

 

9 Βαλίτσα 
πρώτων 
βοηθειών 

Η ειδική βαλίτσα να είναι 
κατασκευασµένη από σκληρό πλαστικό 
π.χ. από ABS ή άλλο ισοδύναµο υλικό.  
1. Να αποτελείται από δύο µέρη, τα 
οποία είναι σχεδιασµένα έτσι, ώστε να 
δίνουν εύκολη πρόσβαση στους χώρους 
αποθήκευσης.Τα εσωτερικά χωρίσµατα 
είναι ρυθµιζόµενα και µετακινούµενα για 
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τοποθέτηση και αποθήκευση 
υγειονοµικού υλικού 

10 Αερονάρθηκες 1. Να είναι ακτινοδιαπερατοί. 
2. Να διαθέτουν ενσωµατωµένη 
βαλβίδα που να επιτρέπει την είσοδο - 
έξοδο του αέρα.  
3. Να διατεθούν σε 4 µεγέθη για την 
ακινητοποίηση άνω και κάτω άκρων. 
4. Να προσφερθούν σε ειδική θήκη 

 

11 Σάκος backpack 
γενικών 
εφοδίων 

Να είναι κατασκευασµένος από ειδικό 
αδιάβροχο ύφασµα, υψηλής αντοχής 
1. Να προβλέπεται η  δυνατότητα   
στήριξής  της  µέσα  σε   κατάλληλα 
διαµορφωµένη υποδοχή (θήκη) του 
θαλάµου, µε ευχέρεια κατά την απόθεση 
και ανάληψή της. 
2. Να διαθέτει εσωτερικά χωρίσµατα. 
3. Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, 
καθώς επίσης και δύο εξωτερικές 
πλαϊνές και µια εµπρόσθια, κατάλληλες 
για την αποθήκευση υγειονοµικού 
υλικού. 
4. Να διαθέτει ιµάντα ανάρτησης στον 
ώµο καθώς και χειρολαβές, για την 
εύκολη και ασφαλή µεταφορά του. 
5. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 
60 lit και διαστάσεις όχι µικρότερες από 
600 Χ 350 Χ 300 mm. 
6. Να είναι έντονου χρωµατισµού 
(κατά προτίµηση πορτοκαλί ή κόκκινος) 
και να φέρει φωτο-αντανακλαστικές 
λωρίδες σήµανσης. 

 
 

12 Συσκευή 
ανάνηψης & 
αναζωογόνη-

σης 
πολλαπλών 

χρήσεων τύπου 
Ambu 

Να είναι πολλαπλών χρήσεων 
1. Ο ασκός και οι µάσκες να µπορούν 
να κλιβανιστούν σε κλίβανο ατµού ή να 
αποστειρωθούν µε αέριο. 
2. Να διαθέτει δεξαµενή ασκού µε 
όγκο τουλάχιστον 1300 ml κατάλληλες 
για όλες τις ηλικίες ασθενούς (νεογνά, 
παίδες και ενήλικες). 
3. Να συνοδεύεται από τέσσερις (4) 
µάσκες Νο 2, 3, 4 και 5των οποίων η 
περιοχή επαφής µε τον ασθενή, να είναι 
κατασκευασµένο από µαλακή σιλικόνη, 
100% latex-free προς αποφυγή 
διαρροών και να είναι διαφανείς. 
4. Να διαθέτει ενσωµατωµένη ή 
δυνατότητα σύνδεσης µε βαλβίδα PEEP. 
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5. Να διαθέτει ειδική υποδοχή 
σύνδεσης µε παροχή οξυγόνου. 
6. Να συνοδεύεται από θήκη µε όλα 
τα εξαρτήµατα, εύκολα µεταφερόµενη 
µέσω ιµάντα, και ιδιαίτερης αντοχής. 
7. Να συνοδεύεται από διαφανή 
αποθεµατικό ασκό οξυγόνου και σωλήνα 
παροχής οξυγόνου µε µήκος 
τουλάχιστον 1,5 m. 
 

13 Επιτοίχια 
ηλεκτρική 

αναρρόφηση 
και φορητή 
ηλεκτρική 

Αναρρόφηση 

Οι συσκευές να είναι καινούργιες και 
αµεταχείριστες.  
1. Η επιτοίχια να είναι στέρεα, 
ανθεκτική σε σκληρή χρήση και 
αδιάβροχη. 
2. Να πληρούνται οι κάτωθι 
απαιτήσεις : 
> Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και 
κρούσεις. 
> Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και 
θερµοκρασία µεταξύ 0 - 45 °C. 
> Το βάρος (της φορητής) να µην 
υπερβαίνει τα πέντε (5) Kg µαζί µε την 
µπαταρία. 
3. Για την φορητή: 
> Να υπάρχει η δυνατότητα 
τοποθέτησης και λειτουργίας σε θάλαµο 
ασθενούς  
>   Να βρίσκεται σε ειδική θέση που να 
καθιστά την µεταφορά της εύκολη, 
στέρεα και ασφαλή την τοποθέτησή της.  
5.   Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης 
της αναρροφητικής ικανότητας και να 
φέρει µανόµετρο ένδειξης της πίεσης 
αναρρόφησης και διαθέτει άθραυστη 
φιάλη 1000 ml (1 lit), µε ασφαλιστική 
δικλείδα, ενδείξεις και ειδικό φίλτρο 
προστασίας. Όταν γεµίζει η φιάλη 
εκκριµάτων, να διαθέτει σύστηµα 
διακοπής αναρρόφησης. 

 

14 Παλµικό 
Οξύµετρο 

Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. 
• Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε 
σκληρή χρήση. 
• Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, 
τις κάτωθι απαιτήσεις: 
i. Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και 
κρούσεις. 
ii. Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και 
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θερµοκρασία 0 - 45 °C. 
iii. Το βάρος του να µην υπερβαίνει το 
ένα (1) Kg. 
• Να είναι φορητό, µικρού όγκου να 
συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς και 
αποθήκευσης του ίδιου κατασκευαστή 
και εντός της καµπίνας του ασθενούς να 
τοποθετείται σε στέρεα σε ασφαλή 
κατάλληλα διαµορφωµένη θέση. 
• Να παρέχει ευδιάκριτες αριθµητικές 
ενδείξεις του SpO2, του αριθµού των 
σφίξεων/min (BPM) και ενδείξεις της 
έντασης του παλµού και της ποιότητας 
του σήµατος. 
• Να έχει ικανότητα ανάλυσης 
(resolution) 1% SpO2 και 1 BPM. 
• Να έχει εύρος µετρήσεως SpO2: 1 
– 100% και BPM: 30 – 240/min. 
• Να έχει ακρίβεια µετρήσεων SpO2 
και BPM: ± 2% ή ± 2 µονάδες. 
• Να διαθέτει συναγερµούς µε 
προκαθορισµένα όρια, για SpO2 και 
BPM µε οπτική και ακουστική ένδειξη. 
• Να δύναται να φέρει αισθητήρες 
(sensors) όλων των ειδών και να 
συνοδεύεται από έναν 
(1) αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων 
πολλαπλών χρήσεων καθώς και 
καλώδιο προέκτασής του. 
• Το καλώδιο του αισθητήρα 
ενηλίκων µαζί µε την προέκταση να είναι 
µεγάλου µήκους, 2.5 m ±10%). 
• Να συνοδεύεται από προστατευτικό 
κάλυµµα. 
• Να λειτουργεί µε αλκαλικές 
µπαταρίες οι οποίες να περιλαµβάνονται 
κατά την παράδοση, µε αυτονοµία 
συνεχούς λειτουργίας είκοσι (20) h 
(±10%) και να διαθέτει ένδειξη χαµηλής 
ενεργειακής στάθµης των µπαταριών. 
• Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά 
θα εκτιµηθούν. 

15 Αυτόµατος 
Απινιδωτής 

Να είναι µικρού όγκου και το βάρος 
του να µην υπερβαίνει τα 3,2 Kgr. 

• Να λειτουργεί σε συνθήκες 
θερµοκρασίας 0-50οC και υγρασίας 
10-95%. 
• Να είναι προστατευµένος απο είσοδο 
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σωµατιδίων και νερού σύµφωνα µε το 
πρότυποIP55. 
• Να είναι προστατευµένος από 
κραδασµούς (MIL Std 810F, Min 
Helicopter Test). 
• Να είναι κατάλληλος για χρήση σε 
πτητικά µέσα, και σε υψόµετρο έως 
4500µ. 
• Να πληροί όλους τους διεθνείς και 
Ευρωπαικούς κανονισµούς ποιότητας 
και ασφάλειας. 
• Η κυµατοµορφή της αποδιδόµενης 
ενέργειας να είναι ευθύγραµµη 
διφασική έως και 200Joules. 
• Να λειτουργεί µε µη 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, ο 
τύπος των οποίων να είναι 
διαθέσιµος στο ελεύθερο εµπόριο και 
η αντικατάστασή τους να γίνεται 
εύκολα και 
γρήγορα. 
• Να µπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 
220 απινιδώσεις µε καινούριες 
µπαταρίες ή 13ώρες συνεχούς 
λειτουργίας. Να υπάρχει ασφαλής 
ένδειξη για την εξάντληση της 
χωρητικότητας των µπαταριών. 
• Ο χρόνος φόρτισης να είναι 
µικρότερος των 10 sec για τη µέγιστη 
ενέργεια. 
• Η αποθηκευµένη ενέργεια να 
εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόµατα 
αν δε χορηγηθεί απινίδωση σε χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 sec. 
• Να λειτουργεί µε απλά αυτοκόλλητά 
ηλεκτρόδιά µιας χρήσης, µέσω των 
οποίων να λαµβάνεται το ΗΚΓ και να 
χορηγείται η απινίδωση, (διαρκεια 
ζωής 2 έτη). 
• Να λειτουργεί µε ενιαίο αυτοκόλλητο 
ηλεκτρόδιο ενηλίκων. Με τη χρήση του 
ηλεκτροδίου αυτού, ο απινιδωτής να 
αναλύει το βάθος των θωρακικών 
συµπιέσεων καιανάλογα να κατευθύνει 
το διασώστη ώστε να πραγµατοποιεί 
συµπιέσεις σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του ERC 2015 
(ERC Guidelines) ενώ ταυτόχρονα να 
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υπάρχειακουστικό σήµα για την σωστή 
συχνότητα των συµπιέσεων, (διαρκεια 
ζωής 5 έτη). 
• Όλες οι συνδέσεις µε τον ασθενή να 
είναι ηλεκτρικά µονωµένες. 
• Να διαθέτει µέτρηση της συνθέτης 
αντιστάσης του ασθενή σε κλίµακα 
από 0 εως 300 Ω. 
• Να ελέγχει τη σύνδεση των 
ηλεκτροδίων και να αναλύει αυτόµατα 
το ΗΚΓ του ασθενήγια να προσδιορίσει 
εάν απαιτείται απινίδωση. Να 
συµβουλεύει για απινίδωση των εξής 
καρδιοαρρυθµιών: κοιλιακός ινιδισµός 
µέσου πλάτους >100µV και κοιλιακή 
ταχυκαρδία 
µε ρυθµούς µεγαλύτερους των 150 
bpm. 
• Να αναγνωρίζει την παρουσία των 
απινιδώσιµων αρρυθµιών και να 
φορτίζει αυτόµατασε 
προγραµµατισµένα επίπεδα ενέργειας 
(120-150-200J). 
• Να είναι κατάλληλος και για 
παιδιατρική χρήση (εως 8 ετών ή κάτω 
από 25 κιλά). Νααναγνωρίζει τη 
σύνδεση παιδιατρικών ηλεκτροδίων 
και να φορτίζει αυτόµατα σε 
προγραµµατισµένα επίπεδα ενέργειας 
για παιδιά (50-70-85J). 
• Η αυτόµατη ανάλυση του ΗΚΓ να 
διαρκεί λιγότερο από 10sec. 
• Να καθοδηγεί το χρήστη κατά τη 
διάρκεια της απινίδωσης και της 
καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης 
µε οπτικά και ηχητικά µυνήµατα. Η 
χορήγηση της απινίδωσης να γίνεται 
µε τη πίεση ενός πλήκτρου. 
• Να διαθέτει οθόνη LCD όπου 
απεικονίζεται το ΗΚΓ του ασθενούς. Ο 
χρόνος απεικόνισης να είναι 
τουλάχιστον 2,5 δευτερόλεπτα. Η 
ταχύτητα σαρώσεως να είναι5mm/sec. 
• Να διαθέτει φωνητικές οδηγίες στην 
Ελληνική γλώσσα, πιστοποιηµένες µε 
τον επίσηµο αλγόριθµο του ERC 
(ERCGuidelines). 
• Να εκτελεί αυτοδιαγνωστικούς 
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ελέγχους αυτόµατα σε 
προγραµµατισµένα χρονικά 
διαστήµατα αλλά και χειροκίνητα (µε 
εντολή του χειριστή) σε οποιαδήποτε 
στιγµή ώστενα διασφαλίζεται η 
αξιοπιστία και η ετοιµότητα του 
απινιδωτή για χρήση. 
• Να διαθέτει σύστηµα αποθήκευσης 
του τελευταίου περιστατικού ανάνηψης 
µεδυνατότητα µεταφοράς, 
αποθήκευσης και ανάλυσής του σε 
προσωπικό υπολογιστή µεχρήση 
ειδικού λογισµικού (software) το οποίο 
να παραδίδεται µε τον απινιδωτή. 
• Να διατίθεται και µε επιτοίχια βάση 
στήριξης  από τον ίδιο κατασκευαστικό 
οίκο για την ασφαλή προσαρµογή του 
σε όχηµα. 
• Να δέχεται προσοµοιωτή – tester µε 
τη χρήση του οποίου να είναι δυνατή η 
εισαγωγή καρδιακών ρυθµών στη 
συσκευή για την πραγµατοποίηση 
εκπαιδευτικών σεµιναρίων. 
• Να υπάρχει υπεύθυνο Service από 
την προµηθεύτρια εταιρεία, και 
επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) 
χρόνια. Η επάρκεια του Service να 
αποδεικνύεται µε ταπιστοποιητικά 
εκπαίδευσης των τεχνικών της 
εταιρείας. 
• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 
• Ο προµηθευτής να διαθέτει 
διακριβωµένα όργανα για τον έλεγχο / 
συντήρηση / επισκευή του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού που 
προσφέρεται. Να κατατίθεται ο 
κατάλογος 
οργάνων για όλους τους απαραίτητους 
ελέγχους, καθώς και πρόσφατα 
πιστοποιητικά διακρίβωσής τους. 

16 Πιεσόµετρο 
ψηφιακό 

Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. 
• Να είναι φορητό, µικρού όγκου και να 
είναι δυνατή η τοποθέτηση  και 
λειτουργία του, στέρεα και µε ασφάλεια 
εντός και  εκτός του  θαλάµου  
ασθενούς και να συνοδεύεται από 
θήκη. 
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• Το βάρος του να µην υπερβαίνει το 
0,5 Kg 
• Να παρέχει ευδιάκριτες αριθµητικές 
ενδείξεις του αριθµού των σφίξεων/min 
(BPM), της διαστολικής και συστολικής 
πίεσης του αίµατος. 
• Να έχει εύρος µετρήσεως: 
BPM: 40 – 180/min τουλάχιστον NIBP: 
30 – 250 mmHg τουλάχιστον 
• Να έχει ακρίβεια µετρήσεων: 
BPM: ± 5% της ένδειξης τουλάχιστον 
NIBP: ± 3 µονάδες τουλάχιστον 
• Να διαθέτει φωτιζόµενη οθόνη 
• Να διαθέτει µνήµη αποθήκευσης 
τουλάχιστον 20 µετρήσεων 
• Να είναι δυνατή η ρύθµιση ώρας και 
ηµεροµηνίας 
• Να συνοδεύεται από τρεις (3) 
περιχειρίδες (παίδων, ενηλίκων και 
υπέρβαρων) 
• Να λειτουργεί µε αλκαλικές 
µπαταρίες. 
• Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα 
εκτιµηθούν. 

17 Στηθοσκόπιο Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. 
Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή 
χρήση. 

• Τα άκρα που προσαρµόζονται στα 
αυτιά να καλύπτονται από µαλακό 
πλαστικό και να προσφέρουν καλή 
εφαρµογή. 
• Οι βραχίονες να είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι και να παρέχουν 
καλή ακουστική. 
• Ο σωλήνας να είναι από εγκεκριµένο 
για τη χρήση αυτή πλαστικό υλικό, το 
οποίο επιτρέπει το δίπλωµα του 
σωλήνα χωρίς να προκαλούνται 
σκασίµατα, ραγίσµατα, τοµές. 
• Το διάφραγµα του στηθοσκοπίου να 
εφαρµόζει στην επιφάνεια του 
σώµατος και να έχει βέλτιστη 
ακουστική και διαστάσεις ενδεικτικά 4 
cm. 

 

18 Σακχαρόµετρο • Ο απαιτούµενος όγκος δείγµατος 
αίµατος πρέπει να είναι µικρότερος 
από 2 µlit. 
• Ο χρόνος επεξεργασίας του 
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δείγµατος και εµφάνισης του 
αποτελέσµατος της µέτρησης, πρέπει 
να είναι µικρότερος από 10 sec. 
• Το εύρος των µετρήσεων πρέπει να 
είναι 20 – 600 mg/dL ή µεγαλύτερο. 
• Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει 
να επιτρέπουν µετρήσεις µε 
τριχοειδικό, φλεβικό και αρτηριακό 
ολικό αίµα. 
• Η ηµεροµηνία λήξεως των ταινιών θα 
πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται 
στη συσκευασία ακόµα και µετά το 
άνοιγµά της. 
• Ο µετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει 
την διενέργεια µέτρησης σακχάρου 
στο αίµα, µε ληγµένες ταινίες 
µέτρησης προς αποφυγή εσφαλµένων 
αποτελεσµάτων. 
• Το σύστηµα µέτρησης πρέπει να 
ανιχνεύει αυτόµατα την επάρκεια 
δείγµατος του αίµατος και να 
επιβεβαιώνει αυτήν τόσο µε µήνυµα 
επί της οθόνης, όσο και µε ηχητικό 
σήµα. 
• Το σύστηµα µέτρησης πρέπει να 
υποστηρίζει τη δυνατότητα 
συµπλήρωσης δείγµατος αίµατος (re-
dosing) προς αποφυγή άσκοπης 
σπατάλης αναλώσιµων ταινιών. 
• Το εύρος αιµατοκρίτη στο οποίο ο 
µετρητής πρέπει να µπορεί να δώσει 
αξιόπιστα αποτελέσµατα, να είναι 
τουλάχιστον 20 – 70%. 
• Το σύστηµα µέτρησης να 
συνοδεύεται από σκαρφιστήρες µιας 
χρήσεως, διαµετρήµατος αιχµής 23 G 
ή καλύτερου, µε αυτόµατο µηχανισµό 
εκτίναξης – επιστροφής της αιχµής, 
που κρατούν την αιχµή ασφαλισµένη 
στο εσωτερικό τους ακόµα και µετά τη 
χρήση τους για ασφάλεια & υγιεινή. 
• Να πληροί τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 15197. Να συνοδεύεται 
από ταινίες µέτρησης σε συσκευασία 
των πενήντα (50) τεµαχίων καθώς και 
από ισάριθµες σκαρφιστήρες. 

19 Παροχές 
Οξυγόνου 

Να τοποθετηθούν τρεις (3) φιάλες 
οξυγόνου χωρητικότητας η κάθε µία 
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2000 lt (10 lt Χ 200 atm) λόγω 
οµοιογένειας υλικού. Οι φιάλες να είναι 
κατασκευασµένες από ειδικό χάλυβα και 
να στηρίζονται σε ειδικά διασκευασµένες 
βάσεις. Η επιλογή της τοποθέτησης – 
αποθήκευσης (κατακόρυφη ή οριζόντια) 
και της ασφαλούς συγκράτησης 
επαφίεται στην επινοητικότητα του 
διασκευαστή και να αξιολογηθεί µε 
κριτήριο την αποφυγή της ελάττωσης 
του ωφέλιµου χώρου και της 
λειτουργικότητας του θαλάµου των 
ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει να µην απαιτείται η αφαίρεση 
οποιουδήποτε στοιχείου ή εξοπλισµού 
του ασθενοφόρου για να είναι ευχερής η 
αντικατάσταση των φιαλών αυτών. Η 
συγκράτησή τους να επιτυγχάνεται µε 
ειδικό µηχανισµό ασφαλείας 
(αποκλείονται υφασµάτινοι ή ελαστικοί 
ιµάντες), εύχρηστο και προσιτό στο 
πλήρωµα και κατά τρόπο που να µην 
επιτρέπεται η απόσπασή τους από την 
επιφάνεια στήριξης σε περίπτωση 
σύγκρουσης ή ανατροπής του οχήµατος. 
Κατά µήκος του σώµατος της φιάλης να 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) 
µηχανισµοί συγκράτησης και στερέωσης. 
Να αξιολογηθεί ιδιαίτερα η ασφάλεια 
στην πρόσκρουση επ’ αυτών και των 
εξαρτηµάτων τους (µανόµετρα, κλπ.) του 
πληρώµατος και των ασθενών, καθώς 
και η ασφάλεια των κλείστρων τους. Εάν 
υπάρχουν θύρες που καλύπτουν του 
χώρους τοποθέτησης των φιαλών 
οξυγόνου, θα πρέπει το άνοιγµα των 
θυρών αυτών να είναι απολύτως 
απρόσκοπτο και να µην εµποδίζεται από 
άλλο εξοπλισµό που θα πρέπει να 
αφαιρεθεί ή µετακινηθεί, εκτός και εάν η 
αφαίρεση του εµποδίζοντος εξοπλισµού 
είναι δυνατή εντός χρόνου δέκα (10) sec 
και δίχως τη χρήση εργαλείων. Ακόµη, 
θα πρέπει στο σηµείο που βρίσκονται οι 
ενδείξεις των µανοµέτρων των φιαλών, 
οι θύρες να έχουν διάφανο τµήµα, ώστε 
να µην εµποδίζεται η ανάγνωσή τους. 
Το οξυγόνο από τις φιάλες να καταλήγει, 
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µε σύστηµα σωληνώσεων µεταφοράς 
που πρέπει να διασφαλίζει τη µη 
διαρροή οξυγόνου, σε πίνακα (πάνελ) 
µέσω µανοεκτονωτού τεσσάρων (4) atm 
και δείκτη πίεσης. 
Ο πίνακας να διαθέτει τρεις (3) λήπτες 
και µανόµετρο ενδεικτικό του  βαθµού 
εκτόνωσης. Ο δείκτης του µανόµετρου 
πρέπει να είναι προσιτός και ορατός. 
Το όλο σύστηµα να διαθέτει συναγερµό 
(µε ηχητικό και οπτικό σήµα) 
διαβάζοντας τις πληροφορίες από δύο 
(2) αισθητήρες σε περίπτωση που το 
περιεχόµενο σε οξυγόνο καθώς και η 
πίεση παροχής µετά το µανοµειωτήρα 
και πριν τον ασθενή είναι κάτω ή πάνω 
από τα προκαθορισµένα όρια (alarm min 
ή max). Επιθυµητή είναι η δυνατότητα 
ρύθµισης των ορίων  του συναγερµού. 
Το όλο σύστηµα να συνοδεύεται από 
δύο (2) συσκευές οξυγονοθεραπείας, οι 
οποίες να προσαρµόζονται µε 
ταχυσύνδεσµο τριών σηµείων 
(Bayonett), να διαθέτουν ροόµετρο 0– 15 
lt / min και ειδική υποδοχή για  την 
προσαρµογή ελαστικού εύκαµπτου  
σωλήνα για χορήγηση οξυγόνου µε 
µάσκα ή συσκευή τεχνητού αερισµού 
(AMBU). 

 
Φορητή παροχή Οξυγόνου. 

 
Να υπάρχει µία (1) πρόσθετη φορητή 
φιάλη οξυγόνου χωρητικότητας 400 lt (2 
lt Χ 200 atm), αποθηκευµένη σε 
κατάλληλα διαµορφωµένη θέση στήριξης 
στο θάλαµο ασθενούς. Η φορητή φιάλη 
να διαθέτει µανοεκτονωτή και 
ενσωµατωµένο κυκλικό ροόµετρο και να 
µεταφέρεται σε ειδική θήκη από 
αδιάβροχο ύφασµα πολυαµιδίου µε 
δυνατότητα ανάρτησης από τον ώµο. 

 
Σηµ.: Γενικά οτιδήποτε αφορά στον 
εξοπλισµό των ασθενοφόρων οχηµάτων 
µε συστήµατα παροχής οξυγόνου 
πρέπει να εναρµονίζονται µε το πρότυπο 
CEN, EN 1789. 
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3.2.16 Λοιπά  
 

3.2.16.1 Το όχηµα να διαθέτει σύστηµα εκκίνησης από 
βοηθητική µπαταρία (του οχήµατος) σε περίπτωση που έχει εκφορτιστεί η κύρια µπαταρία. 

 
3.2.16.2 Στον φορητό εξοπλισµό του κάθε οχήµατος 

περιλαµβάνονται, καινούργια αµεταχείριστα:  
 

3.2.16.2.1 Κάδος απορριµµάτων. 
3.2.16.2.2 Πλήρης εφεδρικός τροχός 

τοποθετηµένος εκτός θαλάµων. 
3.2.16.2.3 Ένα εγχειρίδιο συντήρησης επισκευών 
3.2.16.2.4 Κατάλογος ανταλλακτικών σε Ελληνική 

ή / και Αγγλική γλώσσα. 
3.2.16.2.5 Θήκη µετά των αντιστοίχων εργαλείων, 

που να περιλαµβάνει πέραν των όσων απαιτούνται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.), τα κάτωθι: 

α) ζεύγος αντιολισθητικών ροµβοειδών 
αλυσίδων, κρίκου τετραγωνικής διατοµής, τοποθέτησης τριών κινήσεων χωρίς µετακίνηση 
ή ανύψωση του οχήµατος και ασφάλιση µε ταχυσύνδεσµο, µέσα σε θήκη από σκληρό 
πλαστικό. 

β)  δύο τρίγωνα. 

γ)  µία θήκη κλειδιών µε: 

-ένα ρυθµιζόµενο γαλλικό κλειδί 

-µία πένσα, 

-δύο κοχλιοστρόφια µεσαίου 
µεγέθους, ένα ίσιο και ένα σταυρό 

δ) δύο γιλέκα ασφαλείας 
φωσφορούχα. 

3.2.16.2.6 Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως που θα 
φέρουν τις σχετικές ενδείξεις και πιστοποιήσεις, ώστε ικανοποιούν την κείµενη νοµοθεσία: 
∆ύο (2) πυροσβεστήρες µε κατασβεστική ικανότητα 13A, 55B, C, έναν τοποθετηµένο στον 
θάλαµο οδηγού και έναν στον θάλαµο ασθενούς). 
 

3.2.17 Γενικές Απαιτήσεις  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

1 1. Οι οικονοµικοί φορείς που θα εµπλακούν στην συγκεκριµένη σύµβση, µε 
οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, οφείλουν να διαθέτουν (θεωρηµένα αντίγραφα 
των οποίων ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης)  τα παρακάτω πιστοποιητικά, τα οποία να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση εάν δεν υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
 
1.1 Πιστοποιητικό ISO 9001 ή/και 13485 πρέπει να διαθέτουν: 
α) Ο οίκος κατασκευής του οχήµατος, µε αντικείµενο πιστοποίησης κατασκευής 
οχηµάτων.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

β) Ο   οίκος   διασκευής  του  οχήµατος σε ασθενοφόρο όχηµα, µε αντικείµενο 
πιστοποίησης τη διασκευή οχηµάτων σε ασθενοφόρα. 
γ) Οι οίκοι κατασκευής  του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, µε αντικείµενο 
πιστοποίησης την κατασκευή Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, για: 
•Φορείο ασθενούς 
•Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς 
•Φορείο πολυτραυµατία (scoop) 
•Κάθισµα διακοµιδής ασθενούς 
•Στρώµα κενού 
•Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία 
•Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών 
•Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών 
•Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισµού ασθενούς µε τα παρελκόµενά της 
•Αυτόµατος Απινιδωτής (AED) 
•Φορητή και Σταθερή  Ηλεκτρική Αναρρόφηση 
•Παλµικό Οξύµετρο 
•Πιεσόµετρο ψηφιακό 
•Παροχές Οξυγόνου 
•Φορητή παροχή Οξυγόνου 
•Στηθοσκόπιο 
•∆ιαγνωστικός φωτισµός 
•Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες) 
•Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο) 
 
δ) Οι οίκοι κατασκευής του εν γένει εξοπλισµού, µε πιστοποίηση στο αντικείµενό 
τους, για: 
•Εξωτερική φωτεινή και ηχητική σήµανση 
•∆ιαγνωστικό φωτισµό 
•Κλιµατιστική µονάδα 
•Αυτοδύναµο σύστηµα θέρµανσης 
•Σύστηµα εξαερισµού 
ε)Ο προσφέρων, για εµπορία, τεχνική υποστήριξη ασθενοφόρων οχηµάτων ή 
οχηµάτων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 
 
1.2 Πιστοποιητικό ISO 13485, µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, 
πρέπει να διαθέτουν οι οίκοι κατασκευής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, µε 
αντικείµενο πιστοποίησης την κατασκευή, για: 
•Αυτόµατος Απινιδωτής (AED) 
•Φορητή και Σταθερή  Ηλεκτρική Αναρρόφηση 
•Παλµικό Οξύµετρο 
 
1.3 Τα παρακάτω εξαρτήµατα και υλικά του εξοπλισµού να διαθέτουν σήµανση 
CE: 
 
•Φορείο ασθενούς 
•Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς 
•Φορείο πολυτραυµατία (scoop) 
•Κάθισµα διακοµιδής ασθενούς 
•Στρώµα κενού 
•Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

•Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισµού µε τα παρελκόµενά της 
•Αυτόµατος Απινιδωτής (AED) 
•Φορητή και Σταθερή  Ηλεκτρική Αναρρόφηση 
•Πιεσόµετρο ψηφιακό 
•Παλµικό Οξύµετρο 
•Παροχές Οξυγόνου 
•Φορητή παροχή Οξυγόνου 
•Στηθοσκόπιο 
•∆ιαγνωστικός φωτισµός 
•Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες) 
•Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα (αυχενικό κολάρο) 
•Εξωτερική φωτεινή και ηχητική σήµανση 
•Κλιµατιστική µονάδα 
•Αυτοδύναµο σύστηµα θέρµανσης 
•Σύστηµα εξαερισµού 
 
1.4 Πιστοποιητικό βάσει της Ευρωπαϊκού προτύπου CEN, ΕΝ 1865, για: 
•Φορείο ασθενούς 
•Φορείο πολυτραυµατία (scoop) 
•Κάθισµα διακοµιδής ασθενούς 
•Στρώµατος κενού διακοµιδής ασθενούς 
•Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία 

 
3.2.18 Βαθµολογούµενα Κριτήρια 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
1 Κινητήρας – Μηχανολογικά Χαρακτηριστικά 7 % 3.2.5 
2 Ικανότητα Ανόδου 5 % 3.2.5 
3 Συστήµατα Πέδησης 5 % 3.2.9 
4 Ροπή Στρέψης 7 % 3.2.5 
 ∆ΙΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΩΝ 
  

5 Ποιότητα ∆ιασκευής 5 % 3.2.14 
6 ∆ιάταξη – ∆ιαρρύθµιση - Εργονοµία 5 %  3.2.14 
7 Εσωτερική Επένδυση – Κατασκευή - 

Πολυεστέρας 
5 % 3.2.14 

 ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ   

8 Όργανα Ελέγχου 4 % 3.2.11 
9 Καθίσµατα Οδηγού/Συνοδηγού 5 % 3.2.4.1 

10 Αερόσακος Οδηγού/Συνοδηγού 5 %   3.2.4.4 
 ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ   

11 Τοποθέτηση και στήριξη Ιατρικών Συσκευών 3 %  3.2.14.2 
12 Χειρολαβή – Μεταλλική Μπάρα 2 % 3.2.14.2 
13 ∆άπεδο Θαλάµου Ασθενούς 4 % 3.2.14.2 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ   
14 Χωρητικότητα και θέσεις Συσσορευτών  4 % 3.2.14 
15 Πολυφαρικό Σύστηµα 5 % 3.2.14 
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16 Εσωτερικός φωτισµός Θαλάµου Ασθενούς 2 % 3.2.14 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   

17 Ισχύς Κλιµατιστικής Μονάδας 4 % 3.2.14.α/α/4 
18 Αυτόνοµη Θέρµανση 3 % 3.2.14.α/α/4 

 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ   
19 Χρωµατισµός Οχήµατος 2 % 3.2.14.α/α/5 
20 Αντανακλαστικά Σήµατα 2 % 3.2.14.α/α/5 

 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
21 Σταθερό Κάθισµα 2 % 3.2.14.α/α/6 
22 Περιστρεφόµενο Κάθισµα 2 % 3.2.14.α/α/6 

 ΕΡΜΑΡΙΑ   
23 Ερµάρια – Ντουλάπια 4 % 3.2.14.α/α/7 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ - 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

  

24 Φορεία  4 % 3.2.15.α/α/1 
25 Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός 4 %  3.2.15.α/α/13 

 ΣΥΝΟΛΟ 100%  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

∆εν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας 
και στο σχέδιο σύµβασης του Παραρτήµατος VII του παρόντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 
Η αναθέτουσα αρχή προέβει στην σύνταξη «προσαρµοσµένου» πρότυπου ΕΕΕΣ, το 
οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα πρόσκληση ως Προσθήκη «1/ΙΙΙ», µε τη χρήση της 
υπηρεσίας http://www.eprocurement.gov.gr, ESPDint, το οποίο (πρότυπο ΕΕΕΣ) 
ανταποκρίνεται:  
 
1. Στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή, µε 
βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και  
 
2. Στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα ως άνω έγγραφα. 
Το περιεχόµενο του αρχείου είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης, είτε, ως 
αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο 
µέρος αυτής 
 
 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ως άνω 
αναφερόµενη ηλεκτρονική διεύθυνση για να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να συµπληρώνουν 
µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το 
εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 
υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισµό. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1/ΙΙΙ» «Προσαρµοσµένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συµβάσεως (ΕΕΕΣ)  
            (Υπόδειγµα) 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – «Προσαρµοσµένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Εντύπου Συµβάσεως (ΕΕΕΣ) (Υπόδειγµα)  

 
Επισυνάπτεται αρχείο σε µορφή PDF το οποίο συντάσσεται µε µέριµνα της Αναθέτουσας 
Αρχής (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς  

 
ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ  
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Τεχνική 

Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης σύµβασης για την προµήθεια 
………… (ποσότητα / είδος υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) προς κάλυψη 
απαιτήσεων του ΓΕΣ, µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 

• Την υπ’ αριθ ..……………….. Πρόσκληση, µε όλα τα σχετικά Παραρτήµατά 
και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της σύµβασης  
και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης. 

 

• Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. 

 

• Την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή των προς προµήθεια υλικών για τα 
οποία υποβάλλεται η συγκεκριµένη προσφορά 
 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των όρων της πρόσκλησης και 
της τεχνικής προδιαγραφής που απαιτούνται και αναλύονται στην πρόσκληση και τους 
αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
  
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 

3. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις που αφορούν 
στα προς προµήθεια είδη / υλικά, στην µεταφορά και παράδοση αυτών στο συγκεκριµένο 
χώρο τελικού προορισµού / παράδοσης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των 
προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 
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4. Αναλυτικά82: 
 
Όπωςο Πίνακας Φύλλου Συµµόρφωσης (ΦΣ), σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 

Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «V». 
 
 Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Α/Α 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.4.3.3.2 Πίνακας Φύλλου Συµµόρφωσης (ΦΣ) Π1 

2.4.5.2 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 
χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς 

Π2 

4.1.3 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 
χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας 

Π3 

5.2.1 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών / µέσων 

Π4 

2.4.3.3.4 

Αναφορά του τµήµατος της σύµβασης  που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. 

Π5 

…………. 

Λοιπά κατά την κρίση του συµµετέχοντα 
οικονοµικού φορέα (εφόσον απαιτείται) για την 
τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών / επιδόσεων του 
προσφερόµενου υλικού / µέσου 

Π……. 

2.2.6.2 ……………….. Π……. 

2.2.6.3 ……………….. Π……. 

2.2.6.4 ……………….. Π……. 

2.2.6.5 ……………….. Π……. 

2.2.6.6 ……………….. Π……. 

2.2.6.7 ……………….. Π……. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία 
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή των οχηµάτων για το 
οποίο υποβάλλεται η προσφορά και στο σχετικό έντυπο συµµόρφωσης, µε 
συγκεκριµένες σχετικές παραποµπές. 
 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
       Υπογραφή /-ες 
                και 

                                                           
82

  Συµπληρώνεται ο Πίνακας της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «IV» υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της 
παραγράφου της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, µε την αντίστοιχη αναγραφή ότι τα 
προσφερόµεναυλικά / είδη συµµορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις µε την αναγραφή του όρου 
«Συµφωνώ» ή µη συµµόρφωση µε τον όρο «∆εν συµφωνώ» και την αναγραφή όπου απαιτείται της 
προσφερόµενης «τιµής» / «υπηρεσίας». Στην δεύτερη περίπτωση και στη στήλη «ΠΑΡ/ΣΕΙΣ» αναλύονται 
υποχρεωτικά οι λόγοι µη συµµόρφωσης / αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, οι οποίοι κατά την κρίση της 
Ε∆/Α µε πλήρη τεκµηρίωση δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Η απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.  
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         Σφραγίδα /-ες  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1/IV»Πίνακας Φύλλου Συµµόρφωσης (ΦΣ) (Υπόδειγµα) 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας Φύλλου Συµµόρφωσης (ΦΣ) 
(Υπόδειγµα)  

 

ΠΑΡ/ΦΟΣ 

ΠΡΟ∆/ΦΗΣ
83 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

    
    
    
    

 
 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83

 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθµούς – Α/Α)  του  Πίνακα της παραγράφου 3 της Προσθήκης 1 
στο Παράρτηµα Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προµήθεια Υλικών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Οικονοµική 

Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της προµήθειας ………… (ποσότητα / είδος 
υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη 
τους: 

 
 1.1 Την υπ’ αρίθµ…………. Πρόσκληση, µε όλα τα σχετικά Παραρτήµατά και τις 

Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της σύµβασης  και 
της εν λόγω διαδικασίας σύναψης  

 
1.2 Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό. 

 
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή 

υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

3.  Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας αναγνωρίζουν ότι το τίµηµα της προσφοράς µας 
περιλαµβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και οι προσφερόµενες τιµές (ΠΤ), ανά 
είδος έχουν όπως αναλύονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

άνευ ΦΠΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Όχηµα  ……………….   
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4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν στην οικονοµική 

προσφορά (προσφερόµενη τελική τιµή) κάθε κόστος για την κατασκευή / παραγωγή, την 
µεταφορά και παράδοση αυτών σε Μονάδα του ν. Αττικής, την κάλυψη των υποχρεώσεων 
της παραγράφου 1.3.1.1. της πρόσκλησης, την τήρηση όλων των προθεσµιών και 
εγγυήσεων, καθώς επίσης  και λοιπών υποχρεώσεων όπως αυτές ορίζονται στην 
παρούσα πρόσκληση.  
 

5. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των προβλεπόµενων φόρων 
(άνευ ΦΠΑ), νόµιµων κρατήσεων (συµπεριλαµβανοµένου των αναφερόµενων στην παρ. 
5.1.2 του παρόντος), έξοδα παράδοσης και εκπαίδευσης που βαρύνουν τον προµηθευτή 
και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. 

 
6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας κατάρτισε /-αν την Οικονοµική Προσφορά τους µε βάση 

τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους.  
 

7. Η προσφορά ισχύει µέχρι την …..…… (Συµπληρώνεται αναλόγως µε βάση τις 
δυνατότητες της παρ. 2.4.5. της παρούσας) 
 

8. Ο επιθυµητός τρόπος πληρωµής είναι …… (Συµπληρώνεται αναλόγως µε βάση τις 
δυνατότητες της παρ. 5.1.1. της παρούσας) 
  
 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε./ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ84)  
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα85)................................(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)86......... 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ87. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ευρώ…………………………………………..88υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ........................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συµµετοχή 
του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την 
ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..89 / 
της υπ αριθ ..... Σύµβαση “(τίτλος Σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) 
........................ ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση /........................... της (Αναθέτουσας Αρχής). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρεςαπό την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (όπως προβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 4.1 της 
πρόσκλησης) 
ή  
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

                                                           
84Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 
85
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 

86Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 
87Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 

88Όπως ανωτέρω υποσηµείωση  
89
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποίαυπογράφεται 

η σχετική σύµβαση 
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εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε90 

 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 Ο ∆ιοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη 
διαµόρφωση του συγκεκριµένης Προσθήκης αναλόγως των θεσµικών κειµένων περί 
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα. 
 
 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
90
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης 

 

 

 

 

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. ………./20…. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ……………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……… (µήνας) ……. (έτος) 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΒΛΗΜΑ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 



Σελίδα 150 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ….. 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2  
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
ΑΡΘΡΟ 3  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 4  
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5  
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  
ΑΡΘΡΟ 6  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 7  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 8  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 11  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 12  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 13  
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 14  
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 15  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 16  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 17  
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 18  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 19  
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 20  
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 21  
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 22  



Σελίδα 151 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 23  
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας Συµβατικών Ειδών. 
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή Συµβατικών Υλικών  
«Γ» Αναλυτική Σύνθεση – Προσδιορισµός των Συµβατικών Ειδών  
«∆» Πρόσκληση υπ. Αριθ.  … / 2020 
«Ε» Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου 

«ΣΤ» Οικονοµική  Προσφορά  Αναδόχου 
«Ζ» Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύναψη της παρούσας σύµβασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Ν.4412/16, 
τους όρους της 118/20 πρόσκλησης και συµπληρωµατικά τον Αστικό Κώδικα.  

 
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες προµήθειας / παραλαβής των συµβατικών 
ειδών που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές  

 
 Η τελική διαµόρφωση του κειµένου της σύµβασης έγινε από την Αναθέτουσα Αρχή  
σε συνεργασία µε το ΓΕΣ/Γ1-Γ4 (όπου κρίνεται αναγκαίο), µετά την ανάδειξη µειοδότη /-ών 
και προσωρινό /-ούς ανάδοχο /-ους µε βάση την / τις τεχνικοοικονοµική /-ές προσφορά /-
ές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και τις προβλέψεις της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας. 
 

Σήµερα την ………………… 201….., ηµέρα της εβδοµάδος ……………… στο 
γραφείο του ∆ιοικητή της ….. προσήλθαν ο ∆ιευθυντής της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ ως εκπρόσωπος 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ………. (στο εξής «Αναθέτουσα 
Αρχή») σύµφωνα µε την µε αριθ. Φ………………………………………………………. 
………………) εντολής και ο κ. ................................................ ως νόµιµος εκπρόσωπος 
τ………………………………. µε επωνυµία…………………… έδρα…………………. 
ΑΦΜ………………….. σύµφωνα µε το .....................έγγραφο (αναγράφεται το έγγραφο 
βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο υπογράφων για την υπογραφή της σύµβασης (στο εξής 
«Ανάδοχος») και αφού έλαβαν υπόψη τους τα: 
 

α.  Την ……………………………………απόφαση  µε την οποία κατακυρώθηκαν, 
τα αποτελέσµατα της διαδικασίας……………… (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε 
Α∆ΑΜ:………..). 

 
β. Την προσφορά του Αναδόχου που υποβληθεί κατά το µέρος που δεν έρχεται 

σε αντίθεση µε την παρούσα. 
 
 

συµφωνούν στην υπογραφή της σύµβασης …. / … όπως παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Γενικά 

 
 Όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση υπ. αριθ. 118/20 

   
  Για τις ανάγκες της παρούσης κοινά αποδεκτοί ορισµοί αποτελούν µόνο οι 
αναφερόµενοι στα θεσµικά κείµενα (Κανονισµοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόµοι, Π∆, ΚΥΑ, 
ΥΑ, Εγκύκλιοι), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της πρόσκλησης.  

 
2. Η ερµηνεία της παρούσας σύµβασης θα υπόκειται στις πιο κάτωπρόνοιες: 
 

α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σηµασιολογικάσυµπεριλαµβάνουν 
και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. 

 
β. Λέξεις αρσενικού γένους, συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό και το 

ουδέτερο. 
 
γ. Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερµηνεύεται σαν να 

ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά 
στη σύµβαση. 

 
δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

(που διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νοµικών 
προσώπων. 

ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο 
συναφές, θα ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή 
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 

 
στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση, για 

διευκόλυνση των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερµηνεία της 
σύµβασης µε κανένα τρόπο. 

 
ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη χωρίς 

περαιτέρω χαρακτηρισµό, θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτηµα ή 
Προσθήκη της σύµβασης, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 

 
η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο 

σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
 
θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάµεσα στα Άρθρα ή τα 

Παραρτήµατα ή τις Προσθήκες της σύµβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των 
Παραρτηµάτων ή των Προσθηκών. 

 
ι. Συµπληρωµατικά, ισχύουν οι ορισµοί όπως προσδιορίζονται στο 

Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του κειµένου της σύµβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η σύµβαση, αποτελείται από το κυρίως κείµενο και τα Παραρτήµατα «Α» έως «Η», 
όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου µέρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1.     Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια των συµβατικών ειδών 
του Παραρτήµατος «Α» του παρόντος, ως προς τις συγκεκριµένες ποσότητες και προς 
διάθεση πιστώσεων (κόστος προµήθειας). 

 
2.      Αντικείµενο της Σύµβασης - Τεχνικός Προσδιορισµός των Συµβατικών 

Ειδών  
 
  α. Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):34114122-0 [Οχήµατα µεταφοράς 
ασθενών (ατόµων που χρήζουν βασικής υγειονοµικής υποστήριξης)]και είναι 
σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήµατος «Β» του παρόντος. 

 
  β. Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού (χειριστών και τεχνικών), σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα «Β» του παρόντος. 
 
  γ. Αναλυτική σύνθεση – προσδιορισµός των συµβατικών ειδών, της 

σύµβασης, όπως Παράρτηµα «Γ» του παρόντος.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΥΜΒΑΤΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
α. Η συνολική αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των  ………… 

εκατοµµυρίων …………….. χιλιάδων  ………………  ευρώ (………………€),  µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 
β. Η εν λόγω δαπάνη δεν εντάσσεται στις «ειδικές απαλλαγές» κατά την 

έννοια του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το άρθρο 11 του Ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14 ).  

 
γ. Στις τιµές της παραγράφου α του παρόντος συµπεριλαµβάνονται το 

σύνολο των επιβαρύνσεων (µισθοί και επιδόµατα προσωπικού, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 
προβλεπόµενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές 
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δαπάνες) που βαρύνουν τον προµηθευτή καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι 
παράδοσης των συµβατικών υλικών στον τελικό προορισµό (στρατόπεδο Αττικής). 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

α. Για την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου (κατά 
τη διαδικασία ελέγχου και παραλαβής των υλικών), απαιτείται η διεξαγωγή της 
προβλεπόµενης από την πρόσκληση εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστές και τεχνικό 
προσωπικό), όπως παρακάτω. 

 
β. Εκπαίδευση: 
 

(1)  Αντικείµενα εκπαίδευσης  
 
  Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα ή εφόσον ο 

εκπαιδευτής είναι αλλοδαπός µε µέριµνα του αναδόχου να διατεθεί διερµηνέας. Ως 
αντικείµενα θα είναι κατ’ ελάχιστο, ο χειρισµός, η λειτουργία και η συντήρηση «πεδίου» (1ου 
– 2ου κλιµακίου για τους χειριστές) στα διάφορα (π.χ. ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, κ.λπ.) µέρη, 
και ανωτέρων κλιµακίων για τους τεχνίτες,σύµφωνα µε αναλυτικό/-κά πρόγραµµα/-τα 
εκπαίδευσης που θα υποβληθεί/-ούν από τον ανάδοχο µε την παράδοση των υλικών. 

 
(2)  Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 
 

Εντός πέντε (05) έως τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση των 
υλικών. Στις εκάστοτε εκτελεστικές συµβάσεις θα καθορίζεται µε ακρίβεια. 

 
(3)  ∆ιάρκεια της εκπαίδευσης  
 
 Κατά την κρίση του κατασκευαστικού οίκου, µέχρι εκδόσεως της 

ανάλογης πιστοποίησης και σε κάθε περίπτωση µέχρι την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του σκάφους. Αναλυτικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Θ». 

 
(4)  Αριθµός – Προσόντα εκπαιδευόµενου προσωπικού  
 

Αριθµός ατόµων, όπως θα καθοριστεί από το ΓΕΣ/Γ1, χωρίς να 
υπερβαίνει την ποσότητα των προς προµήθεια οχηµάτων (συµβατική ποσότητα), µε 
προσόντα σύµφωνα µε την πρόταση της αναδόχου εταιρείας (οδηγοί) 

 
(5)  Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 
 
  Σε χώρο / µονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή άλλο κατάλληλα 

εξοπλισµένο χώρο στον τόπο παράδοσης των υλικών που θα συµφωνηθεί από κοινού 
µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
 

(6)  Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα 
 

Με µέριµνα του προµηθευτή. Καθορίζονται µε ακρίβεια, στο 
Παράρτηµα «Θ». 
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γ.  Με την ολοκλήρωση της ως άνω προαναφερθείσας στην παράγραφο 
5.3.2 εκπαίδευσης ο ανάδοχος θα χορηγήσει σχετική πιστοποίηση / βεβαίωση 
καταλληλότητας  στο προσωπικό που περάτωσε µε επιτυχία την εκπαίδευση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:    

 
(επιλέγεται ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής) 

 
α. Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή τωνυλικών 

(ο εν λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων). 
 

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 ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (ο εν 
λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων) 
 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.  
 

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής 
και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την 
ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του τόκου θα 
λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 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 . 

 
  β.  Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση 

των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παράγραφο 4 του Ν. 4412/2016, αναλύονται στην παράγραφο 5.1.4 της υπ. 
αριθ. 33-2019 πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 
  γ Toν Ανάδοχο δεν βαρύνουν κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου - τρίτων, 
εφόσον η τιµολόγηση της προµήθειας των υλικών διενεργηθεί εντός του χρόνου που 
προβλέπει το άρθρο 4 του Ν.4681/20 (Α΄ 74). Άλλως, σε περίπτωση  τιµολόγησης πέραν 
της προβλεπόµενης ως άνω προθεσµίας, εφαρµόζονται κανονικά κρατήσεις, οι οποίες 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο και παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος (ΦΕ) σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 

Σε περίπτωση τιµολόγησης πέραν της προβλεποµένης νοµοθεσίας (ν.4681/2020), 
η προµήθεια υπόκειται σε ποσοστό ΦΠΑ (24%) και ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας 
επιβαρύνεται µε κρατήσεις, ως και κάθε άλλης επιβάρυνσης, όπως παρακάτω: 
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(1) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 
(2) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017). 

 

(3) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 0,0839% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,01678%. 

 

(4) Κράτηση 4,00%, υπέρ Μετοχικού Ταµείου Στρατού. 
 
 Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% επί του καθαρού πο-
σού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συµβατική αξία των υλικών 
αφαιρέσουµε τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία, υπό την 
επιφύλαξη των αναφραφοµένων στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσης. 
 
   δ. Εφόσον η τιµολόγηση της προµήθειας διενεργηθεί εντός του χρόνου που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.4681/20 (Α΄ 74), η δαπάνη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α, ως 
και κάθε άλλης επιβάρυνσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άλλως, σε περίπτωση  
τιµολόγησης πέραν της προβλεπόµενης ως άνω προθεσµίας, η δαπάνη υπόκειται σε 
Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248) του Κώδικα Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (εάν υφίσταται) ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 
1.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής (εάν απαιτείται) 
 

α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύµβασης, εκτός ΦΠΑ. 

 
β. 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. 
 
 γ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης να είναι 
αορίστου χρόνου. 
 
 δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο 
σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της 
σύµβασης. 
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 ε. Λοιπά, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτηµα 
«ΣΤ» του παρόντος). 

 
2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 
 

α. Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» (υπεύθυνη 
δήλωση στην Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που 
ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
καθορίζεται σε 1% επί της καθαρής συµβατικής αξίας και επιστρέφεται µε το πέρας της 
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται. 

 
β. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για δύο (2) έτη στα κύρια µηχανολογικά µέρη 

………………….. (ή εάν διαφορετικά δηλώνει ο οικονοµικός φορέας στην προσφορά του) 
από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του συµβατικού υλικού και θα εγγυάται την καλή 
λειτουργία του οχήµατος και εξοπλισµού του, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστικού οίκου.  

 
∆ιευκρίνηση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οπωσδήποτε φθορά ή αλλοίωση στο 

υλικό, που οφείλεται σε πτώση ή πρόσκρουση ή κακό χειρισµό ή αποθήκευση σε µη 
προβλεπόµενες συνθήκες που δύναται να προκαλέσει φθορά, βλάβη ή / και δυσλειτουργία 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

 
 Σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτηµα «ΣΤ» του 

παρόντος) οι οποίοι έχουν προσδιορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και έχουν γίνει στο 
σύνολό τους αποδεκτοί από τον ανάδοχο, κατά την υποβολή της προσφοράς του που 
έγινε αποδεκτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
1. Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής Υλικών  
 
  α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των συµβατικών 

υλικών εντός της διάρκειας της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης.  
 
  β. 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. 

 
  γ. 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. 
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  δ. 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. 

 
  ε. Τµηµατικές παραδόσεις των συµβατικών ειδών γίνονται αποδεκτές 

εφόσον αφορούν σε ποσότητες τουλάχιστον ίσες µε το 1/2 της συνολικής συµβατικής. 
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. 

 
  στ. Συγκεκριµένα οι τµηµατικές παραδόσεις θα έχουν ως εξής: 
 

(1) 1η Τµηµατική Παράδοση, την ………… (ηµεροµηνία), 
……..(ποσότητα). 

 
(2) 2η Τµηµατική Παράδοση, την ………… (ηµεροµηνία), 

……..(ποσότητα). 
 
2. ∆ιαδικασία Παραλαβής Υλικών  
 
  α. 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.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το 
Παράρτηµα VII της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος.  

 
  β. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των 

αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν για να καταστεί δυνατή η 
ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συµβατικών ειδών. 
Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα 
διενεργηθούν οι έλεγχοι του άρθρου 14 του παρόντος. 

 
  γ. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, µετά τους 

προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (µακροσκοπικού ελέγχου - 
οριστικής παραλαβής των συµβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε 
(15) µέρες το αργότερο από την παράδοση. Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή 
παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις ή 
απόρριψης  των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 

 
  δ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – 

δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 
  ε. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της 

συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή 
παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του 
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άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 
     στ. Για την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, 

απαιτείται η διεξαγωγή της προβλεπόµενης από το άρθρο 7 του παρόντος, εκπαίδευσης / 
πιστοποίησης του προσωπικού (χειριστές και τεχνικό προσωπικό). 

 
  ζ. 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 ∆ηµοσίου 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. 

 
  η. 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. 

 
  θ. 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. 

  
3. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
 
  α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 

ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου 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.  

 
  β. 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. 

 
  γ. 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. 

 
  δ. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
  α. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν µπορούσε 

να αποτραπεί ακόµη και µε επίδειξη µέτρων εξαιρετικής επιµελείας και σύνεσης λόγω του 
οποίου καθίσταται ανέφικτο στον υπόχρεο να προβεί ο ίδιος ή µε άλλο πρόσωπο στην (δια 
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Νόµου) επιβαλλόµενη σε αυτόν ενέργεια. 
 
  β. Λόγοι ανωτέρας βίας, ενδεικτικά θεωρούνται: 
 

(1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών του καταστήµατος του αναδόχου. 

 
(2) Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα ή στο 

εργοστάσιο του  αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 
 

(3) Πληµµύρα και εν γένει εξαιρετικά δυσµενή καιρικά φαινόµενα. 
 

(4) Σεισµός. 
 

(5) Πόλεµος / Τροµοκρατική ενέργεια. 
 

(6) ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 

 

(7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 
 

(8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  
 

  γ. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη 
σύµβαση) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
  δ. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
  α. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση που 

έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 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 και τους όρους της 
παρούσας. 

 
  β. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
 

(1) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

 
(2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

(1)    Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης που 
έχει υπογράψει µε την αναθέτουσα αρχή ή µε τους αγοραστές/συµβαλλόµενους φορείς 
στη σύµβαση. 

 
(2)     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. 

 
  γ. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου 

από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
74 του ν.4412/2016. 

 
δ. 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.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
 

ε. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των 
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών πουπαραδόθηκαν εµπρόθεσµα, 
το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 
στ. 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 υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 14 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 
 α. Ο ποιοτικός έλεγχος (παραλαβής) των υλικών γίνεται σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα «Ε» του παρόντος προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συµβατικών ειδών.  

 
 β. Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, 

υποχρεωτικά θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 
 

(1) Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 
 (α) Ανεξαρτήτως αριθµού των συµβατικών ειδών, θα ελεγχθεί η 

καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εµφάνισης, κακώσεων ή φθορών, σε ποσοστό 
100%. 

 
 (β) Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Εντός πέντε (05) ηµερών από παράδοσης του υλικού στον 

συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη σύµβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης. 
 
 (γ) Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του 1ου ΤΥΛ (Αγ. 

Στέφανος Αττικής). 
 
 (δ) Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 

     Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής / ελάχιστων απαιτήσεων του προς παράδοση υλικού, και κατα την κρίση 
της αρµόδιας επιτροπής. 

 
 
 

(2) Λειτουργικός Έλεγχος 
 

 (α) Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 100% της συνολικής 
παραληφθείσας ποσότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο λειτουργικός – ποιοτικός έλεγχος των 
οχηµάτων και των παρελκόµενων αυτού δύναται, συµπληρωµατικά και εφόσον δεν 
υπάρχει η σχετική δυνατότητα από την αρµόδια επιτροπή (Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Προµηθειών), να πραγµατοποιηθεί σε ιδιωτικό συνεργείο που θα υποδείξει η 
υπηρεσία. 

 
 (β) Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Ταυτόχρονα µε τον µακροσκοπικό έλεγχο, εντός πέντε (5) 

ηµερών από παράδοσης του υλικού στον συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη σύµβαση, 
χρόνο και τόπο παράδοσης. 
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 (γ) Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Η παράδοση των µέσων θα  πραγµατοποιηθεί  στην έδρα του 

1ου ΤΥΛ (Άγιος Στέφανος Αττικής). 
 
 (δ) Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 

Ο λειτουργικός – ποιοτικός έλεγχος των οχηµάτων και 
των παρελκόµενων αυτών, αφορά κυρίως στη συνήθη λειτουργία. 
 

   Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής (Προσθήκη 1 στο Παράρτηµα «Ι» του παρόντος)  προς παράδοση υλικού 
και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

 
  γ. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
  δ. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, µετά τους 
προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (µακροσκοπικού ελέγχου - 
οριστικής παραλαβής των συµβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε 
(15) µέρες το αργότερο από την παράδοση. 
 
  ε. Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή παραλαβής, µετά τους 
προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής 
παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις ή απόρριψης  των υλικών) σύµφωνα µε την 
παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 
 
         στ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες 
– δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον / στους ανάδοχο /-χους. 
 
  ζ. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί 
της συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια 
επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την 
παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
 
  η. 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΄εφεση 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. 
 
  θ. Το αποτέλεσµα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 
τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 
 
  ι. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

1. ∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης των Συµβάσεων -  
∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών 

 
  α. Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάµει των όρων των παραγράφων 15 (Κήρυξη Προµηθευτή Εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 11. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 13. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 
  β. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από 

τις συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την 
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
2.  ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών 
 
  Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις 

συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται µε την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται 
εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α 
του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
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.  
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 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

  α. Ο συµβαλλόµενος στη σύµβαση / 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.  
   
 β. ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της 
σύµβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ). 
 
 γ. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
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. 
 
 δ. 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 2.2.9.2 της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτηµα «ΣΤ» 
του παρ’όντος), εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το  
 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, 
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της 
σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
 
 ε. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 α. Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 
 
 β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της σύµβασης. 
 
 γ. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 δ. 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώµατος είσπραξης συµβατικού τιµήµατος, το 
οποίο µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από 
τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα του προµηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή 
και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωµοδοτήσεως του αρµοδίου συλλογικού 
οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 
 α. Ο Ανάδοχος συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που 
θα αναλάβει. 
 
 β. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του 
αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες 
από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε 
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άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
εκτελεστικής σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα 
πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
 γ. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας παραγράφου, η ΑΑ 
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 
∆εν υφίσταται. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 α. Εξουσιοδοτείται ο ∆ντης ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ για την υπογραφή της σύµβασης 
και των εκάστοτε εκτελεστικών συµβάσεων µετά την ανάληψη υποχρέωσης / διάθεσης της 
σχετικής απαιτούµενης χρηµατοδότησης αυτών. 
 
 β. Το συµφωνητικό (σύµβαση) που θα υπογραφθεί διέπεται από το 
Ελληνικό δίκαιο. 
 
 γ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς, θα λαµβάνονται υπ’ όψιν ο 
ν.4412/2016, η υπ αριθ. ……………. πρόσκληση συµµετοχής (Παράρτηµα «ΣΤ» του 
παρόντος), εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού 
Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων - Παραρτηµάτων από τα οποία 
αποτελούνται. 
 
 δ. Οι όροι της υπ αριθ. ……………. πρόσκλησης συµµετοχής (Παράρτηµα 
«ΣΤ» του παρόντος), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς και η 
Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά µε την οποία λήφθηκε η σχετική απόφαση κατακύρωσης 
για την προµήθεια και την παροχή υπηρεσιών στον / στους συγκεκριµένο /-ους ανάδοχο /-
χους, αποτελούν Παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης, όπως απαριθµούνται στα 
περιεχόµενα και αναφέρονται στο τέλος του κειµένου. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 
 
Τα αναφερόµενα στη συνέχεια του παρόντος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» δεν ακολουθούν το 
συγκεκριµένο Υπόδειγµα του παρόντος πλην όµως κρίθηκε σκόπιµο να αγαραφούν για την 
διευκόλυνση του έργου της ΑΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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«Α» Πίνακας Συµβατικών Ειδών. 
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή Συµβατικών Υλικών  
«Γ» Αναλυτική Σύνθεση – Προσδιορισµός των Συµβατικών Ειδών  
«∆» Πρόσκληση υπ. Αριθ.  118 / 2020 
«Ε» Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου 

«ΣΤ» Οικονοµική  Προσφορά  Αναδόχου 
«Ζ» Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 

  

 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Λοχαγός (ΤΧ) Κωνσταντίνος Ματσούκας  
Επιτελής ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ 

∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
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