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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
             

 ΄Εχοντας υπόψη: 
     
 1. Τις διατάξεις :  
  α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄-98) . 
                   β. Του Ν.1481/1984, ‘’Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης” (Α΄-152) 
όπως ισχύουν.  
                  γ. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις (Α΄-41),όπως 
ισχύουν.   
                 δ. Του Ν.2362/1995, “Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις” (Α΄-247), όπως ισχύουν .  
                   ε. Του Ν. 2286/1995 ‘’Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων’’ (Α΄-19), όπως ισχύουν.    
                   στ. Του Ν.2328/1995 (Α΄-159), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (Α΄-
29) άρθρο 11 και το Ν.2414/1996 (Α΄-135) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 
82/1996 ‘’Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα’’ (Α΄-66), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005’’. 
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                   ζ. Του άρθρου 24 ‘’Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές 
επιχειρήσεις’’ του Ν.2198/1994 ‘’Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
…………… και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-43), όπως ισχύουν .  

  η. Του Ν. 2690/99 ‘’Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-45), όπως ισχύουν. 

  θ. Του Ν. 1599/86 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 
                    ι. Του Ν.3310/2005 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων’’ (Α΄-30), 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (Α΄-279) ‘’Τροποποίηση του 
Ν.3310/2005…’’.  
          ια. Του άρθρου 6 ‘’Κατανοµή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταµεία του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθµιση θεµάτων προσφύγων 
κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως 
ισχύουν. 
                   ιβ.  Του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας’’ (Α΄-
248), όπως ισχύουν .  
                   ιγ. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 
  ιδ. Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 ‘’∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013’’ (Α΄-267), όπως 
ισχύουν.  
                   ιε. Του Ν. 3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-112). 

 ιστ. Του Ν. 3886/2010 ‘’∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).’’ (Α΄-
173), όπως ισχύουν. 

 ιζ. Του Ν. 4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου  του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Πτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.’’ (Α΄-204), όπως ισχύουν. 
                  ιη. Του Π.∆. 60/2007 ‘’Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005’’ (Α΄-64). 
                   ιθ. Του Π.∆. 118/2007 ‘’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)’’ (Α΄-150), 
όπως ισχύουν. 
                   κ. Του π.δ. 82/1996 ‘’Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανώνυµων 
Εταιρειών’’ (Α’-66), ‘π[ως ισχύουν. 
                   κα. Του Π.∆. 166/2003 ‘’Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
Εµπορικές Συναλλαγές’’ (Α΄-138) .  
                   κβ. Του Π.∆. 14/2001 (Α΄-12) ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας’’ 
(Α΄-12), όπως ισχύουν.  
  κγ. Του Π.∆. 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραµµατειών στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ 
(Α΄-241).  
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                   κδ. Του Π.∆. 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισµός αρµοδιοτήτων του’’ (Α΄-213). 

      κε. Του Π.∆ 113/2010 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες’’ (Α΄-194), 
όπως ισχύει. 

  κστ. Του Π.∆. 85/2012 ‘’Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών.’’ (A΄-141). 
 
 2. Τις αποφάσεις :  
  α. Υπ΄αριθ. Π1/1717 από 02.07.2009 κ.υ.α. των υπουργών Οικονοµίας & 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης ‘’Εγκριση  Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους 
2009’’. 
         β. Υπ΄αριθ. Π1/2000 από 07.07.2009 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης 
‘’Εφαρµογή  Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους 2009’’ . 
  γ. Υπ΄αριθ. Π1/549 από 11.03.2009 απόφαση των υφυπουργών Ανάπτυξης 
‘’Τροποποιήσεις στο Ε.Π.Π. 2007, Προεγκρίσεις – Τροποποιήσεις στο Ε.Π.Π. 2009 - 
ΠΙΣΤ.2009’’. 
                   δ. Την υπ΄αριθ. Ε0502 ΤΡΟΠ.0 από 14.6.2012 συλλογική απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012 και στη ΣΑ Ε0502 ΤΡΟΠ.0 των έργων 
µε τα αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία όπως περιγράφονται στους συνηµµένους σε αυτή 
(απόφαση) πίνακες.         
         ε. Υπ΄ αριθ. 20977/2007 κ.υ.α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 
ν.3414/2005’’ (Β΄-1673). 
                   στ. Υπ΄ αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών ‘’Καθορισµός χωρών τις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες’’ (Β΄-1590).  
                   ζ. Υπ’ αριθ.7004/3/60 από 7.9.2012 απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του  Πολίτη  ‘’Μεταβίβαση  αρµοδιοτήτων  Υπουργού  ∆ηµόσιας Τάξης και 
Προστασίας  του  Πολίτη  επί  θεµάτων  Ελληνικής Αστυνοµίας σε υφιστάµενα υπηρεσιακά 
όργανα’’ (Β΄-2459). 
                   η. Υπ΄ αριθ. 8028/1/223-γ από 07.11.2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµόσια Τάξης του Υπουργείου ∆ηµόσια Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση - 
Συγκρότηση Επιτροπών Προµηθειών και Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας’’, όπως ισχύει. 
         θ. Υπ΄αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονοµικών – 
Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων – 
Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου ‘’Ρύθµιση 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων’’ (Β΄-3400). 
  ι. Η υπ΄αριθ. 1603/25148 π.έ. από 29.2.2012 απόφαση του Υφυπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ‘’Έγκριση εξαίρεσης από το 
ανώτατο όριο κυλινδρισµού  µηχανής και (έγκριση) αγοράς αυτοκινήτων από το ελεύθερο 
εµπόριο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη’’. 
 
 3. Την υπ΄αριθ. 2/70914/0026 από 28.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 
‘’Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’. 
  
 4. Το υπ΄αριθ. Π1/1493 από 4.9.2012 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου. 
 
 5. Την υπ΄αριθ. 8032/4/487-οα από 8.8.2012 απόφαση του Προϊσταµένου Επιτελείου 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, µε την οποία αποφασίσθηκε η µαταίωση των 
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αποτελεσµάτων του διαγωνισµού της υπ΄αριθ. 4/2012 διακήρυξης του Α.Ε.Α.. και η 
επανάληψή του µε τροποποιηµένους όρους. 
 

6. Το υπ΄αριθ. 8000/20/4/9-λστ από 17.1.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
(Υ∆ΕΑΠ/ΑΕΑ).  

 
7. Την υπ΄αριθ. 8000/20/4/9-µ από 20.2.2013 απόφαση της Υ∆ΕΑΠ/ΑΕΑ ‘’Έγκριση 

ανάληψης υποχρέωσης.’’ 
 
8. Το υπ΄αριθ. 8000/20/4/9-µα από 21.2.2013 έγγραφο της Υ∆ΕΑΠ/ΑΕΑ µε το οποίο 

εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσης.  
 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
          1. Προκηρύσσουµε (επαναληπτικό) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
(ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισµό) σε ΕΥΡΩ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια  µε αγορά του είδους που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
 2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από συντµηµένη προθεσµία (τουλάχιστον) 
σαράντα πέντε (45) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 32 του π.δ.60/2007 . 
 
 3. α.  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 – ΑΘΗΝΑ 

8ος όροφος, γραφείο 5 

22.4.2013 ∆ευτέρα 10.00΄ 

  β. Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 
του διαγωνισµού, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 
                     γ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στην 
παραγρ 3. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, από τη Μόνιµη Επιτροπή Παραλαβής και 
Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.). 
                δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ηµέρες 
(ηµερολογιακές), προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
                ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  
 4. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
διακήρυξης και τα επισυναπτόµενα σ΄αυτή παρακάτω Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

1.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΕ ΑΓΟΡΑ           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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2.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
5.   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
7. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  

  
 5. Εφόσον, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, απαιτείται κατάθεση δειγµάτων, 
ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.∆. 118/2007 ‘’Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου’’. 
 
 6. Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και της Συλλογικής  Απόφασης  Έργου (ΣΑΕ) 050/2 ‘’Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα – 
Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων’’ και θα χρηµατοδοτηθεί σε ποσοστό 25% από Εθνικούς 
πόρους και κατά 75% από Ενωσιακούς πόρους Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών 
Συνόρων. 
 
 7. Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το 
∆ηµόσιο, στη δε Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση. 
 
 8. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (χηµικών αναλύσεων – εξετάσεων 
κ.λ.π.), εφόσον απαιτείται από τη παρούσα διακήρυξη, βαρύνει τους προµηθευτές και θα 
καταβάλλεται  απ΄αυτούς, απευθείας στο Χηµείο Στρατού ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους 
ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισµένο από την Ε.Ε. εργαστήριο, εφόσον διενεργούνται 
απ΄αυτά και σύµφωνα µε τις διατάξεις:  
  α. Υπ΄αριθ. 3002640/1552 από 6.2.2002 (ΦΕΚ 161/τ.Β΄/14.2.2002), απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονοµικών. 
  β. Υπ΄αριθ. Φ.800/11611 από 28.4.1998 (ΦΕΚ 488/τ.Β΄/21.5.1998), απόφαση 
του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αµυνας .  
  γ. Υπ΄αριθ. Φ.830311/7/650339/Σ.7435 από 15.12.1999, απόφαση του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού 99/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α .  
  δ. Υπ΄αριθ. Φ.800/100/73907 από 17.12.1999 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/2.2.2000), 
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αµυνας .  
  ε. Υπ΄αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75 από 16.1.2001 (ΦΕΚ 128/ τ.Β΄/8.2.2001), 
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αµυνας (ΕΠΥΕΘΑ/∆ΟΙ/Τµ. Νοµ.).  
 

 Τα αρµόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγµάτων µετά την 
καταβολή εκ µέρους του προµηθευτή του αντιτίµου των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία 
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµέρωσης του 
προµηθευτή εκ µέρους της Υπηρεσίας για το θέµα της αποστολής των δειγµάτων. Σε 
περίπτωση µη καταβολής του αντιτίµου εντός της παραπάνω προθεσµίας, η σχετική 
προσφορά δεν θα λαµβάνεται υπόψη .  
 
 9. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ 
αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα συνηµµένα 
σ΄αυτή παραρτήµατα. 
           
 10. Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά 
µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 
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αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  Σε περίπτωση 
επείγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες .     
 
 11. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν έγγραφα αιτήµατα για την παροχή 
διευκρινήσεων και συµπληρωµατικών πληροφοριών σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό και τη 
συγγραφή υποχρεώσεων µέχρι και την 10.4.2013 και ώρα 14.00. Οι απαντήσεις 
γνωστοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή ή αρµόδια Υπηρεσία το αργότερο έξι (6) ηµέρες 
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα.     
 
 12.  Η Υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της προµήθειας και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, 
χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ' αυτού του λόγου στους 
συµµετέχοντες. 
        
           13. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά µε :  
                α. Τους όρους της ∆ιακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία µας, τηλ. : 
2106980994, FAX: 2106995669. 
                β. Τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις παρέχονται από τη ∆/νση 
Τεχνικών, τηλ. 2106987096, Fax: 2106977558.  
 
 14. Το σώµα της παρούσας διακήρυξης αναρτείται, από την 8.3.2013 και τουλάχιστον 
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική σελίδα 
της Ελληνικής Αστυνοµίας (http://www.astynomia.gr). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ    
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Ανήκει στην διακήρυξη  2/2013 Α.Ε.Α 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΜΕ ΑΓΟΡΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ (CPV) 34144750-0 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ &  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Σαράντα πέντε (45) τεµάχια 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤA ΕΙ∆Η  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ  

#1.449.187,00#€ (Χωρίς Φ.Π.Α. ) 

#1.782.500,00#€ (Με Φ.Π.Α. ) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : Ε0502 ΤΡΟΠ.0 
Συγχρηµατοδότηση κατά 75% από τo Ε.Π. ‘’ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ’’ και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Μέχρι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης (εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου). 

 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνοµίας / ∆-νση ∆ιαχείρισης 
Υλικού/ Αµυγδαλέζα Αττικής .  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Εντός δύο (2) µηνών από την παράδοσή τους.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  
ΕΠΙ %  

6,7584% 

[Ανάλυση κρατήσεων : Υπέρ ∆ηµοσίου (Για τη Γ.∆.Κ.Π.) 0,10%, 
ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.ΑΣ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% και 
Ε.Α.Α.∆.Σ. 0,10%.  
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 2% & επ΄ αυτού 20%  
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.]. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

∆εν γίνεται αποδεκτή .  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωµή των  ειδών θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος 
από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήµατος. 
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  Ανήκει στην διακήρυξη  2/2013  Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 
φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, ηµεδαπά ή αλλοδαπά που: 

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Χώρο (ΕΟΧ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) δεδοµένου ότι η σύµβαση 
καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε 
την Ε.Ε. και 

� έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους 
– µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο κεφ. Α΄ του Παραρτήµατος ∆΄.  

- δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

                 
1.2. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να 
απαιτείται να λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία είναι 
δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η 
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή, αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης.  
  
1.3. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε σε 
µία µόνο ένωση οικονοµικών φορέων. 
 
 
2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
2.1. ∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
 α. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής (παραγρ. 1 
‘’∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’). 

 β. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγ. Α.2. του Παραρτήµατος ∆΄, ήτοι 
όσοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 
60/2007 και στην παρ. 2.α.(1) του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 και υπάρχει εις βάρος τους 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
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  (1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

 (2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

 (3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 (4) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 

 (5) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία ή/και 
δόλια χρεοκοπία. 

 γ. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. Α.3. του Παραρτήµατος ∆΄, ήτοι 
οι οικονοµικοί φορείς που εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και στις παρ. 2.α.(2), 2.α.(3) και 2.γ.(2) του άρθρου 6 του π.δ. 
118/2007, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
  (1) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση (κοινή η ειδική), παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε άλλη ανάλογη 
κατάσταση  
  (2) έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 
(κοινή η ειδική), παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, 
αναστολή εργασιών ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση. 
  (3) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  
  (4) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή 
των φόρων και των τελών 
  (5) είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, που 
αφορούν ανάλογες διαγωνιστικές διαδικασίες, ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

 δ. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή κάποιο αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

 ε.  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. Α.6. του Παραρτήµατος ∆΄. 

 στ.  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. Α.7. του Παραρτήµατος ∆΄. 

 ζ. Εξωχώριες εταιρίες, ή εταιρίες µε µετόχους εξωχώριες εταιρίες που κατέχουν 
ποσοστό άνω του 1% των µετοχών  

 η. Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από προηγούµενη 
σύµβαση για τη σχετική µε την παρούσα προµήθεια. 

 θ. Όσοι έχουν αποκλεισθεί, µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, από 
τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, η οποία απόφαση 
εξακολουθεί να ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 ι. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις. 

 ια. Όσοι, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
Εργασίας, απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

 ιβ. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
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3.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
3.1. Επί ποινή αποκλεισµού, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα, 
µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, µε το τίτλο ‘’ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’, ο οποίος δεν δύναται 
να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επιµέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, ήτοι: 
 
α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει σε δύο αντίτυπα 
(πρωτότυπο και αντίγραφο, µε αντίστοιχη ένδειξη) τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο κεφ. Α΄ του Παραρτήµατος ∆΄.  

β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και 
αντίγραφο, µε αντίστοιχη ένδειξη) τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 
προµηθευτή, τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ε΄, µαζί  µε τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 18 του π.δ. 118/2007 (άρθρο 5α.Β.1.β. του π.δ. 118/2007,  ΣτΕ 14/2004, 
508/2004).  
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,  λόγω του 
µεγάλου όγκου,  να  τοποθετηθούν στον   κυρίως   φάκελο,  τότε   αυτά  συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε  την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"   
και  τις  λοιπές ενδείξεις. 
γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο 
και αντίγραφο, µε αντίστοιχη ένδειξη) τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψήφιου προµηθευτή. 
 
3.2.  Σε όλους τους φακέλους της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Ο τίτλος του φακέλου (µε κεφαλαία γράµµατα). 
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής . 
- Ο αριθµός της διακήρυξης. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
- Τα στοιχεία του  προµηθευτή ( επωνυµία και διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, 
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
 
3.3. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφου αντιτύπου, 
κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη ‘’ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ’’. 
 
3.4. Για ευχερέστερη αναζήτηση, όλα τα φύλλα των παραπάνω στοιχείων της 
προσφοράς, πλην της οικονοµικής προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών 
φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή 
αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο, ενώ η προσφορά θα συνοδεύεται και από 
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την 
αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, 
τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35 κ.ο.κ.). 

 
3.5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα 
έθιγε τα έννοµα  συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την 
ένδειξη ‘’πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα’’. Όλα τα στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα 
και τα σηµεία στην προσφορά, όπου αυτά αναφέρονται, θα πρέπει να µνηµονεύονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
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λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου .  
 
3.6. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη 
ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Όλες οι διορθώσεις 
και τα σηµεία στην προσφορά, όπου αυτές αναφέρονται, θα πρέπει να µνηµονεύονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 
σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών.  
 
3.7. Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά 
τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα.  
 Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
Κατ΄εξαιρεση τα τεχνικά φυλλάδια δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε 
αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 
 
3.8.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές 
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο ισχύος  µικρότερο  του  παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.   
 
3.9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 
3.10. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   
           
3.11. Προσφορά για µέρος της ποσότητας τoυ είδους δεν γίνεται αποδεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
   
4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
4.1. Οι προσφορές υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 
118/2007. 
 
4.2.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δηµόσια  από την αρµόδια  Μόνιµη  
Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνοµίας (Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α) την  καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των 
προσφορών που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην 
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Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες .   
 
4.3.  Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :  
 4.3.1. Ανοίγονται σε δηµόσια συνεδρίαση οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι 
Φάκελοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται  από  την Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α. όλα τα δικαιολογητικά  συµµετοχής και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο.  
 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται  
και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται  µε τα άλλα 
δικαιολογητικά και τεχνικές προσφορές, µε απόδειξη, σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισµό, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα 
ορισθεί αρµοδίως.    
 4.3.2. Μετά την παραλαβή των τεχνικοοικονοµικών προσφορών και λοιπών 
δικαιολογητικών από τη Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α., η Υπηρεσία προβαίνει στην:  
  i. Αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και κατ΄ αρχήν αποδοχή/απόρριψη 
προσφορών : Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού ελέγχει, ως προς την πληρότητα, 
την κανονικότητα και τη νοµιµότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής των 
προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ∆΄ της διακήρυξης, και εισηγείται 
για την κατ΄ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιµη Επιτροπή 
Προµηθειών και Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνοµίας (Μ.Ε.Π.Σ.∆.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), η οποία γνωµοδοτεί ως προς αυτό, προκειµένου στη 
συνέχεια το αρµόδιο όργανο να αποφανθεί σχετικά.  
  ii. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και αποδοχή/απόρριψη τεχνικών 
προσφορών : Το τεχνικό µέρος (Τεχνική Προσφορά) των κατ΄ αρχήν αποδεκτών 
προσφορών διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 
προκειµένου αυτή να το ελέγξει, ως προς την πληρότητα και τη νοµιµότητα, και να 
αξιολογήσει ποιες από τις κατ΄ αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές. Η 
Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού εισηγείται σχετικά προς τη Μ.ΕΠ.Σ.∆.Σ.Υ/Α.Ε.Α. η 
οποία γνωµοδοτεί ως προς αυτό, προκειµένου στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο να 
αποφανθεί σχετικά. 
 4.3.3. Μετά την τεχνική αξιολόγηση, ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους 
σφραγισµένους φακέλους µε τα οικονοµικά στοιχεία όλων των προσφορών, επαναφέρεται 
στην Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α., για την αποσφράγιση των σφραγισµένων φακέλων µε τα 
οικονοµικά στοιχεία µόνο των προσφορών που κρίθηκαν και τεχνικά αποδεκτές,  σε 
ηµεροµηνία και ώρα που  θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που δικαιούνται να παραβρίσκονται, 
µε σχετική ανακοίνωση – ειδική πρόσκληση  που  θα  τους αποσταλεί.    
 Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς µονογράφονται, 
σφραγίζονται  και καταγράφονται από την Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α. όλα τα στοιχεία αυτής ανά 
φύλλο.  
 Οι  φάκελοι  των  οικονοµικών  προσφορών,  για  όσες προσφορές δεν  κρίθηκαν  
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.  
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι φάκελοι, αποσφραγισµένοι και µη, 
παραδίδονται µε απόδειξη στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 4.3.4. Μετά την παραλαβή των οικονοµικών προσφορών από τη Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α., 
η Υπηρεσία προβαίνει σε: 
   i. Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών : Οι αποσφραγισθείσες οικονοµικές 
προσφορές θα αξιολογηθούν µε βάση το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007. Η Υπηρεσία 
διενέργειας του διαγωνισµού εισηγείται σχετικά προς τη Μ.ΕΠ.Σ.∆.Σ.Υ/Α.Ε.Α., η οποία 
γνωµοδοτεί ως προς αυτό, προκειµένου στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο να αποφανθεί 
σχετικά προκειµένου να αναδείξει αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ώστε 
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στη συνέχεια να τον καλέσει να υποβάλλει, όπως προβλέπεται, τα δικαιολογητικά του 
σταδίου της κατακύρωσης. 
  ii. Επιστροφή των οικονοµικών προσφορών που δεν κρίθηκαν κατά την  
αξιολόγηση  των τεχνικών και λοιπών  στοιχείων  -  αποδεκτές και δεν αποσφραγίσθηκαν. 
 4.3.5. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο εν 
λόγω προσφέρων, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο ν. 2672/1998 (Α΄-290), οφείλει να υποβάλει εφάπαξ και εντός 
σφραγισµένου φακέλου, όλα τα απαιτούµενα από το κεφ. Γ΄ του Παραρτήµατος ∆΄ της 
παρούσας δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α. προβαίνει στην αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης, που αυτός κατέθεσε, την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση.  
 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα ελεγχθούν-αξιολογηθούν ως προς 
την πληρότητα, την κανονικότητα και τη νοµιµότητα. Η Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισµού εισηγείται για την κατακύρωση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
προς τη Μ.ΕΠ.Σ.∆.Σ.Υ/Α.Ε.Α., η οποία γνωµοδοτεί ως προς αυτό, προκειµένου στη 
συνέχεια το αρµόδιο όργανονα αποφανθεί σχετικά. 
 4.3.6. Στον προµηθευτή στο οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, 
το δε έγγραφο  της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 Ο εν λόγω προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την 
έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, 
προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα: 
  (α) Στην περίπτωση που ο µειοδότης είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, 
συµφωνητικό έγγραφο σύστασης ένωσης/ κοινοπραξίας, εφόσον ζητηθεί. Στην περίπτωση 
κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου πρέπει να είναι συµβολαιογραφικός. 
  (β) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση 
προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει 
τη Σύµβαση. 
  (γ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 5.3. του παρόντος Παρατήµατος (Β). 
 Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν 
από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 118/2007. 
 
4.4. ΄Οσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης (παρ. 4.3.1, 
4.3.3. και 4.3.5.), λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, εντός 
χρονικού διαστήµατος τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της αποσφράγισής τους.   
 
 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
5.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση 
 και εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
– µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.  Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση .  
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5.2. Οι εγγυητικές επιστολές θα συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
παράγραφο (Β.5.) και τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος Ε΄. Οι εγγυητικές επιστολές 
δύναται να έχουν διαφορετική του σχετικού υποδειγµάτος διατύπωση, όταν δεν 
παρεκκλίνουν κατ΄ουσίαν από τα οριζόµενα στο εν λόγω υπόδειγµα και δεν θέτουν 
επιπλέον όρους και προϋποθέσεις. 
 
5.3.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό:  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας . 
       5.3.1. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά, θα 
πρέπει  να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο Α΄ υπόδειγµα (Παράρτηµα Ε΄) και πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ζητεί η διακήρυξη.    
 5.3.2. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω αναγκαία 
στοιχεία, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη : 
 α. Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο 
ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και  απευθύνεται. 
 β. Τον αριθµό της διακήρυξης . 
 γ.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 δ.  Την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
 ε.  Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
 5.3.3. Τυχόν ελλείψεις της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, πέρα των αναγκαίων 
στοιχείων, µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 
από την έγγραφη ειδοποίηση του υποψηφίου αναδόχου. 
 5.3.4. Η εγγυητική συµµετοχής δύναται να καταπέσει υπέρ του ∆ηµοσίου στις εξής 
περιπτώσεις: 
 α. Μη εµπρόθεσµη και προσήκουσα υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 β. Μη εµπρόθεσµη προσέλευση του προµηθευτή για υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης ή µη κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 γ. Μη εµπρόθεσµη εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 
 δ. Ο προµηθευτής αποσύρει την προσφορά του ενώ αυτή είναι ακόµα σε ισχύ.  
 ε. ∆ήλωση ψευδών στοιχείων κατά την υποβολή της προσφοράς του. 
 5.3.5. Η εγγυητική επιστρέφεται στον Αντισυµβαλλόµενο του ∆ιαγωνισµού µε την 
κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης, στους δε λοιπούς 
διαγωνιζοµένους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
απόφασης περί αποκλεισµού τους, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ 
ενδικοφανή µέσα από αυτόν που αποκλείστηκε. 
 
5.4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  και Ε.Τ.Τ. 
        5.4.1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή  της 
σύµβασης και πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ. 
118/2007 (Κ.Π.∆.) και το συνηµµένο Β΄ υπόδειγµα (Παράρτηµα Ε΄). 
 5.4.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον  
συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που, µε βάση τη σύµβαση, ο 
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µηνών. 
 5.4.3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007. 
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5.5. Εγγύηση προκαταβολής. Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον προβλέπεται 
σ΄ αυτή, χορηγείται στον προµηθευτή έντοκη προκαταβολή σε ποσοστό που αναφέρεται 
σ΄αυτή µε την κατάθεση ισόποσης εγγύησης .  
 5.5.1. Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 25 παρ. 6 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.) και το συνηµµένο ∆΄ υπόδειγµα (Παράρτηµα 
Ε΄) .  
 5.5.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον  
συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µηνών. 
 5.5.3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την εξόφληση της συµβατικής 
αξίας. 
 
5.6. Εγγύηση καλής λειτουργίας.  
 5.6.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει Χρηµατική Εγγύηση µε τη µορφή 
εγγυητικής επιστολής, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή συντήρησης 
των ειδών.  
 5.6.2. Η εγγυητική επιστολή θα καλύπτει το  3% της συνολικής συµβατικής αξίας, 
χωρίς Φ.Π.Α και Ε.Τ.Τ., για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών. 
 5.6.3. Η εγγύητική αυτή θα κατατίθεται στη ∆/νση Οικονοµικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνοµίας, πριν από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης και τελική εξόφληση του προµηθευτή, θα ισχύει τρείς (3) µήνες 
επιπλέον του συµβατικού χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και θα είναι σύµφωνη 
µε το συνηµµένο Γ΄ υπόδειγµα (Παράρτηµα Ε΄) και τα οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ. 12 του 
π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 
 5.6.4. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται 
για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προµήθεια είδους προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή 
χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και 
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλωσίµων υλικών. Ο προµηθευτής 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος 
ή εξάρτηµα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή 
συντήρησή του .  
   
5.7. Στην περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν τον 
όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
 
5.8.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.)        
 
 
6. ΤΙΜΕΣ  
 
6.1. Οι  τιµές θα πρέπει να δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα ή θέτουν ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
 
6.2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 
υλικού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 
διακήρυξη. 
 
6.3. Η αναγραφή σε ΕΥΡΩ µπορεί να γίνεται µε δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιµοποιούνται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
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στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία,  προς τα πάνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 
 
6.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
 
6.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6.6. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6.7. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 
 Ι. Τιµή µονάδος των ειδών σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων.   
 ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής και συνολικό ποσό Φ.Π.Α.. 
 (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
Υπηρεσία). 
 ΙΙΙ. Το σε ΕΥΡΩ αναλογούν για κάθε όχηµα ποσό τέλους ταξινόµησης (Ν.2682/99, 
ΦΕΚ 16/Α/8.2.199, ‘’∆ιαρρυθµίσεις της φορολογίας των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες 
διατάξεις’’), ή τυχόν άλλου τέλους.  
 IV. Η συνολική τιµή προσφοράς. 
 Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας.  
 
6.8. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς των 
ειδών ελευθέρων στον τόπο παράδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) χωρίς τον υπολογισµό του 
Φ.Π.Α. και του E.T.T..  
 
6.9. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη, η τιµή θα δίνεται 
υποχρεωτικά για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά. Σε περίπτωση που είδος διαιρείται σε 
υποείδη, η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη µονάδα κάθε υποείδους χωριστά. 
 
6.10.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους 
και όχι στις τιµές των µερών του.   
 
6.11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, αυτοί δε υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά.   
 
6.12. Αν για τη συγκεκριµένη προµήθεια οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές 
[άρθρο 52 Π.∆. 60/2007 (Α΄-64)] σε σχέση µε το αντικείµενό της, δύναται να ζητηθούν, 
εγγράφως, διευκρινήσεις.  Οι  διευκρινήσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως :  
 α. Τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων.  
 β. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση  της προµήθειας .  
 γ. Την πρωτοτυπία της προµήθειας, που προτείνει ο προσφέρων .  
 δ. Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών 
εργασίας που ισχύουν .  
 ε. Την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα .  
 Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων αποφασίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή η αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007. 
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7.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
7.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την 
προκηρυχθείσα, µέχρι ποσοστού 15%, και µικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα, 
µέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας από 
100.001 ευρώ και άνω, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και εντός της προϋπολογισθείσας 
δαπανής 
 
7.2. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από τη διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή .  
 
7.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο 
χρόνος παράδοσης µετά από απόφαση του αρµόδιου οργάνου .  
 
7.4. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις .  
 
 
8. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  
 
8.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, αν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και στη παρούσα 
διακήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις, η κατακύρωση γίνεται στον 
προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. 
  
8.2. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται .  
  
8.3. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου 
η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση 
συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 
πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.∆. 118/2007.  
 
 
9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
9.1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής (Μ.Ε.Π.Σ.∆.Σ.Υ./Α.Ε.Α.). 
 
9.2. Η προσφορά διαγωνιζοµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 α. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. Β.2.1. 
παρόντος παραρτήµατος. 
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 β. Έλλειψη ή µη προσήκουσα υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και 
παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των κεφαλ.  Α, Β, Γ και ∆ του Παρατήµατος ∆.  

 γ. Υπάρχουν διορθώσεις που τη καθιστούν ασαφή. 

 δ. Προσφορά που δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 ε. Προσφορά που δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3.1. 
παρόντος Παραρτήµατος Β΄. 

 στ. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας υπερβαίνει το 
1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.: ∆ιαπίστωση της συνδροµής ασυµβίβαστης ιδιότητας όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3414/05. 

 ζ. Προσφορά η οποία δηλώνει χρόνο ισχύος µικρότερο από το ζητούµενο. 

 η. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή αυτή δεν δίνεται σε ευρώ.  

 θ. Προσφορά στην οποία η προσφερόµενη τιµή δεν είναι ενιαία για όλη την 
προσφερόµενη ανά είδος ποσότητα. 

 ι.  Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής προσφοράς. 

 ια. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

 ιβ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
∆ιακήρυξης. 

 ιγ. Προσφορά η οποία δηλώνει χρόνο παράδοσης των υλικών µεγαλύτερο από τον 
προβλεπόµενο στη διακήρυξη. 

 ιδ. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους 
(εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), είτε σε µερικό είτε σε γενικό σύνολο, σε άλλο 
µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 

 ιε. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας 
από την ελάχιστη ζητούµενη. 

 ιστ. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη. 

 ιζ. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται . 

 ιη. Προσφορά που συνοδεύεται από µη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή 
αυτή δεν καλύπτει όλη την προσφερόµενη ποσότητα. 

 ιθ. Υπερβολικά χαµηλή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6.12. 
παρόντος Παραρτήµατος (Β). 

 κ. Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω 
του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία 
(τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 15 παρόντος Παραρτήµατος (Β). 

 κα. Μη προσήκουσα κατάθεση δειγµάτων, στην περίπτωση που απαιτούνται από τη 
διακήρυξη. 

 κβ. Τυχόν λοιπούς λόγους που αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη. 

  
9.3. Προσφορά απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη σε περίπτωση που υποβάλλεται στην 
αρµόδια  Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης. 
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10. ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
10.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη σύµβαση σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα υπόδειγµα 
(Παράρτηµα Ζ΄).  Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο του υποδείγµατος σύµβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό 
και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. 
 
10.2. Πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, ο προµηθευτής, στον οποίο έγινε 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, υποχρεούται να προσκοµίσει : 
 α. Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά περί µη συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και 
απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/2005 όπως ορίζονται στην 
20977/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007). 
 β. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύµβαση. 
 γ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρ. 5.4. παρόντος Παραρτήµατος (Β).  
 
10.3. Μετά τη σύναψη της Σύµβασης, ο αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να εφαρµόζει την 
παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3414/2005.  
 
10.4. Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
παρ. 2 του άρθρου 24 του π.δ. 118/2007. 
 
10.5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
10.6. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας επιτροπής (Μ.Ε.Π.Σ.∆.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) και απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
 
 
11.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
11.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 
τρόπο που ορίζει η σύµβαση .  
 
11.2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
(άρθρα 26 και 32 του π.δ. 118/2007). 
 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 προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος .  
 
11.3. Μετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς 
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών και στην περίπτωση της παρ. 
7.3. παρόντος παραρτήµατος..  
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11.4. Ο προµηθευτής 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. 
 
11.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 
 
 
12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
12.1. Η παραλαβή των υλικών θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή και θα 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης τους. 
 
12.2. Κατά την παραλαβή θα πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι που προβλέπονται από όρους 
του Παραρτήµατος ΣΤ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές). 
 
12.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του π.δ. 118/2007 και της 
υπ΄αριθ. Π1/2489 από 22.8.1995 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου. 
 
 
13.  ΠΛΗΡΩΜΗ 
               
13.1. Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω 
τρόπους πληρωµής :  
 α. Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών.  
 β. Ι. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ., µετά την υπογραφή της σύµβασης µε την κατάθεση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, που θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 
του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.) και το ∆΄ υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε΄ παρούσης. 
      ΙΙ. Το υπόλοιπο, µε τον συνολικό ΦΠΑ και το Ε.Τ.Τ., µετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών.  
 γ. Ι. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε την κατάθεση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, που θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 
του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.) και το ∆΄ υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε΄ παρούσης. 
     ΙΙ. Πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ., µε το 
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου. 
     ΙΙΙ. Το υπόλοιπο, µε τον συνολικό ΦΠΑ και το Ε.Τ.Τ., µετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών.  
  Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του π.δ. 118/2007 
(Κ.Π.∆.).  
  Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα 
παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα 
υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υλικού.  
 Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 
δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες, που ισχύει κατά το 
χρόνο έκδοσης του Χρηµατικού Εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι 
την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (απόφ. 2/51557/0026/10.9.2001 
ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών).  
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 Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρεις 
(3) τρόπους πληρωµής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, λογίζεται ο πρώτος (α) 
τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής.   
13.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 
 
13.3. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 
138/Α/05.06.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συµβασιούχο (δανειστής). 
 Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η 
αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα [‘’Επιτόκιο αναφοράς’’] προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες 
[‘’περιθώριο’’]. 
 
13.4. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
                 
13.5. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα 
υπόλογο του σχετικού έργου, µε την έκδοση απ΄ αυτόν επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
µετά την  οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν στη ∆/νση 
Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά . 
  
13.6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και της 
Συλλογικής  Απόφασης  Έργου (ΣΑΕ) 050/2 ‘’Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα – Ταµείο 
Εξωτερικών Συνόρων’’. 
 
 
14.  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 
Προδικαστικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 
προσφέροντος σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής 
απόφασης υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (Α΄-173), 
όπως ισχύουν.  
 
 
15.  ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
15.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που  κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
15.2. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
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16.  DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 
16.1. Η προσφορά απορρίπτεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται 
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής 
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες ή οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να 
είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που 
µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) 
για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να 
δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των 
προσφερόντων. 
 
16.2. Οι κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(WTO) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ε.Ε., 
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν 
τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της 
τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 
 
16.3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσής της οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα 
από τα κράτη- µέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον 
Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και 
κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω 
Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. (W.T.O.) ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο  πλαίσιο ολοκληρωµένης 
Τελωνειακής Ένωσης. 
 
 
17.  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ ΕΝΩΣΕΙΣ 
 
17.1. Η ένωση ή κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, 
είτε από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του κάθε µέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας προµηθευτών.   
 Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
 
17.2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από 
τη Σύµβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωµής και του προσώπου 
(φυσικού ή νοµικού) που ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας. 
 Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ των µελών συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους 
έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση της 
προµήθειας. 
  
17.3. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
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υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.  
 Στην περίπτωση που η εκπλήρωση των συµβατικών όρων δεν δύναται από τα 
υπόλοιπα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, αυτά µπορούν να προτείνουν υποκατάσταση 
του εξερχόµενου µέλους µε έτερο, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο (έτερο µέλος) τύχει της 
έγκρισης του Αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Ανήκει στην  διακήρυξη  2/2013  Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄             
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
1. Κριτήριο κατακύρωσης: H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
2. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης . 
 
3. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει  το 
µικρότερο λόγο [Λ] της τιµής προσφοράς [συγκριτικής] προς τη σταθµισµένη βαθµολογία 
της. 
 

Συγκριτική τιµή 
Λ = 

Σταθµισµένη βαθµολογία 
 
3.1. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιµή 
προσφοράς των προς προµήθεια υλικών και, όταν από την  διακήρυξη  προβλέπεται, το 
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.  
       
3.2. Η συγκριτική τιµή θα προκύπτει βάσει του τύπου :  
 

Συγκριτική Τιµή  = Τ + [Κ] 
 

 όπου:   Τ = συνολική τιµή προσφοράς µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ.. 
              Κ = κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 
 
 3.2.1. Η σταθµισµένη βαθµολογία προκύπτει ως εξής: 
  I. Για κάθε τεχνική προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους κριτήρια των 
οµάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΣΤ΄ ‘’ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ’’. 
  II. Η συνολική βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου: 

• καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς 
οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

• αυξάνεται µέχρι 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

• µε 110 βαθµούς βαθµολογείται η προσφορά (ανά κριτήριο) που 
υπερκαλύπτει σε µέγιστο βαθµό τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και οι 
υπόλοιπες βαθµολογούνται (ανά κριτήριο)  αναλογικά. 
  Η υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών εξετάζεται ανά κριτήριο και 
τεκµηριώνεται λεπτοµερώς. 
  III. Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε επί µέρους κριτηρίου προκύπτει από το 
γινόµενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ. το κριτήριο Α.1 έχει 
συντελεστή βαρύτητας 10%, το κριτήριο Β.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 7,5% κλπ) επί τη 
βαθµολογία του και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
  IV. Προσθέτοντας τον σταθµισµένο βαθµό κάθε επιµέρους κριτηρίου της κάθε 
οµάδας (π.χ. Α.1 + Α.2 + Α.3 + ….) προκύπτει η συνολική βαθµολογία της οµάδας Α. Με τον 
ίδιο τρόπο προκύπτει και η βαθµολογία της οµάδας Β. 
  V. Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων Α και Β αποτελεί τον τελικό 
βαθµό τεχνικής αξιολόγησης (σταθµισµένη βαθµολογία προσφοράς). 
 
4.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 
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Ανήκει στην διακήρυξη 2/2013  Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Α.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1.α του π.δ. 
118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  
               

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5.3. του Παραρτήµατος Β΄ (5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α.). 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής 
της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, ήτοι :  
 α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
 β. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
 γ.  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48).  
 δ. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2331/1995 
(Α΄-173) και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
 ε. Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 στ.  Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ως άνω υπεύθυνη 
δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 
2 του παρόντος υποβάλλουν:  
 - Οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.  
 - Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε.  
 - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση, 
αφορά κάθε µέλος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, που συµµετέχει στην ΄Ενωση ή Κοινοπραξία.  
 - Ο Πρόεδρος του συνεταιρισµού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός.  
 - Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής 
της προσφοράς τους οι προσφέροντες:  
 α. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόµενοι) σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
 β. ∆εν τελούν (οι διαγωνιζόµενοι) υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .  
 γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία .  
 δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους 
οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .  
 ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
αναφέροντας τα ειδικά, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 
 - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού .  
 στ. ∆εν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές .  
 ζ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας .  
 η. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού .  
 θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .  
 ι. ∆εν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών (σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 15 του Παραρτήµατος Β΄) . 
 ια. Το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή 
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης – αφορά µόνο κατασκευαστές ή εµπορικούς 
εκπροσώπους προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών 
Συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (WTO) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ε.Ε. (βλ. παρ.16 Παραρτήµατος Β΄). 
 ιβ.  Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 
 ιγ. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (κεφαλ. Γ παρόντος παραρτήµατος), κατά περίπτωση, και 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του πδ 118/2007, προς 
απόδειξη των ως άνω δηλώσεων (παρ. Α.2 και Α.3.).  
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του .  
 
 



 

 

 
 

27 
 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.∆. 118/2007, 
εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους.  
 
5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, και συγκεκριµένα: 
 

5.1. α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : 

 (1) ΦΕΚ σύστασης, 

 (2) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευτεί 
όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

 (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 (4) ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί ανακοίνωση περί εκπροσώπησης του νοµικού 
προσώπου βάσει του καταστατικού του και τυχόν ειδικότερης εκπροσώπησης από 
µεταβίβαση εξουσιών-αρµοδιοτήτων. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της σχετικής 
δηµοσίευσης, δύναται να κατατεθεί σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.. 

 (5) Πρακτικό ∆.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. 
περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του διαγωνιζοµένου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του 
διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος. 

 β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε. : 
 

 (1) Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά ή 
επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

 (2) Πιστοποιητικά από τα αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

 (3) Έγγραφο του Νοµίµου Εκπροσώπου περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του νοµικού προσώπου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο 
άτοµο, ως αντίκλητος. 

 γ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο : 

 (1) Έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη Οικονοµική Υπηρεσία και τις 
µεταβολές της. 

 δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία,  

 (1) Υποβάλλονται  για κάθε µέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση έγγραφα . 

 (2) Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε µέλους µε το οποίο να 
εγκρίνεται η σύµπραξη µε τα λοιπά µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας για τη συµµετοχή στο 
∆ιαγωνισµό και στο οποίο θα περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 
το καταστατικό του κάθε µέλους) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς σε περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του κάθε µέλους την προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού.  
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 (3) Συµφωνητικό συνεργασίας όπου : 

 (α) θα αναλαµβάνουν τα µέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από 
τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και την ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειµένου της 
σύµβασης, 

(β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών 
της για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
και των µελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα 
τα µέλη της ένωσης την κοινή προσφορά. 

 Ο κοινός εκπροσώπος ορίζεται µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ.118/2007, 

 (γ) θα ορίζουν ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην ένωση/Κοινοπραξία , 

 (δ) θα οριοθετούν µε σαφήνεια το µέρος της προµήθειας που αναλαµβάνει 
κάθε µέλος στην Ένωση/Κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς,  

  
5.2. Σε περίπτωση εγκατάστασής των ανωτέρω στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν απόφαση του κατά το νόµο ή το καταστατικό αρµοδίου 
οργάνου για τη συµµετοχής τους στον παρόντα διαγωνισµό και το διορισµό του νόµιµου 
εκπροσώπου τους (δεν απαιτείται το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους). 

 
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής ικανότητας και επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 6 του 
Κεφ. Γ΄ ‘’∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ’’ του παρόντος Παραρτήµατος (∆), καθώς και 
ότι θα προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α 
του Π.∆. 118/2007 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται 
τα ως άνω .  
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του .  
 
7. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 ‘’Ονοµαστικοποίηση µετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις’’, όπως ισχύει : 
 α. Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός 
εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α., οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών 
που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε 
µορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προµήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για µέρος αυτής, απαιτείται να είναι ονοµαστικές. Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής 
εταιρειών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν 
εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και 
του τελευταίου φυσικού προσώπου. 
 Προς απόδειξη των ανωτέρω οι εταιρείες οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την 
προσφορά τους, επί ποινή απαραδέκτου, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 82/1996 (Α΄-66) ‘’Ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών’’, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 
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8 του Ν.3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.3414/2005 (Α΄-279) και 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις, ήτοι: 
 (1) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές, µε 
βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές .  
 (2) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας και 
τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων 
της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
 Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω κατάσταση δεν µπορεί να υποκατασταθεί από αντίγραφο 
του βιβλίου µετόχων (ΕΑ 867/2009 ΣΤΕ). 
 (3) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν 
προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει 
να προσκοµίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε την προσφορά τους, σχετική βεβαίωση 
από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (νόµιµου εκπροσώπου) και επιπλέον 
έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα 
τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση 
που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει 
σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή 
δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί 
είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους 
λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν 
διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν όλα τα ανωτέρω έγγραφα επικυρωµένα 
από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου καθώς και επίσηµη 
µετάφραση τους στην ελληνική.                    
 β. Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός 
εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00€), η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 
του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν 
στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. 
α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ιδίου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.3414/2005. Προς τούτο, οι ανώνυµες εταιρείες 
υποβάλλουν, δια του νόµιµου εκπρόσωπού τους, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρία. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για τους τυχόν µετόχους της, που είναι Α.Ε. και κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας, και τους µετόχους 
αυτών . 
 
  
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (∆ΗΛΩΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Π.∆. 118/2007 (Υποβάλλονται 
µε την Τεχνική Προσφορά)  : 
 
Ο συµµετέχων υποχρεούται :  
 

1. Να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 
προσφέρει και, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, την επιχειρηµατική µονάδα 
στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της (πλήρης ∆/νση) .  
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2. Να δηλώνει στην προσφορά του, όταν δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική 
του επιχειρηµατική µονάδα, την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης ∆/νση).  
 
3. Επίσης, πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωσή του προς τον 
Φορέα (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής 
έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή .            
              
 
Γ.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.), ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, µε 
βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν.2672/1998 (Α΄-290), οφείλει 
να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  
 
1. Οι ΄Ελληνες πολίτες: 
 α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για:  
 (1) Κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι: 
            - Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
            - ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
           -  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48).  
           - Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2331/1995 
(Α΄-173) και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
 (2) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 (3)  Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
            Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις .  

 β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
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 γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και  επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση .  

 δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισµοί 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόµενος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει 
µεταβολή από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής). 

 ε. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο συµµετέχων 
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

 στ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 ζ.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του 
∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β, γ, ε και στ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .  

 
2. Οι αλλοδαποί :  
 α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1.1. παρόντος 
κεφαλαίου (Γ). 

 β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους .   

 γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση κατά 
το δίκαιο της χώρας τους.  

 δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισµοί 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόµενος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει 
µεταβολή από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής). 

 ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
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κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.  

 στ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 
ότι παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .  
 
3.  Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :  
 α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα.  
 - Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως 
άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και 
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του .  
 β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 
εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  
 γ. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 
              
4.  Οι συνεταιρισµοί :  
 α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆.Σ. δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 
παρόντος κεφαλαίου (Γ).  
 β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β-στ της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται 
για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς ή των περιπτώσεων β-ε της παραγράφου 2, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης β της 
παραγράφου 3 παρόντος κεφαλαίου (Γ). 
 γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα .  
 
5.  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :  
           Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ΄Ενωση /Κοινοπραξία .  
 
6. ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και επαγγελµατικών ικανοτήτων των συµµετασχόντων και τα 
όρια τους :  
 α. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
 β. Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (έτη 2009, 2010, 2011) από τους οποίους θα 
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για 
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/2 της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του προσφερόµενου είδους.   
 - Σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών θα υποβάλλονται επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων . 
 - Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 
ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί .  



 

 

 
 

33 
 

∆. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ν.3310/2005, ΟΠΩΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.3414/2005 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)  :  
 
  Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου 
(1.000.000,00) ευρώ, για την εφαρµογή του άρθρου 5 του ν.3310/2005, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν.3414/2005, ενόψει τις υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης, οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, αρκεί να προσκοµίζουν, δια 
των νοµίµων εκπροσώπων τους, µόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της 
σύµβασης, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει 
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.3414/2005. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην υπ΄αριθ. 20977 από 23.8.2007 κ.υ.α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας (ΦΕΚ 1673 τ.Β΄). 
 
 
Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
 
1. Η ένωση / κοινοπραξία προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Οι ενώσεις και οι 
κοινοπραξίες προµηθευτών, υποχρεούνται, µαζί µε την προσφορά τους, να υποβάλλουν 
όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Κατ΄ εξαίρεση, η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να 
είναι είτε στο όνοµα όλων των µελών της κοινοπραξίας ή ένωσης, είτε στο όνοµα ενός εξ 
αυτών, πλην όµως τότε θα περιλαµβάνει όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών της κοινοπραξίας ή ένωσης.  
 
2. Η εγγύηση συµµετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη µορφή.  
 
3. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραµµένο ταυτόχρονα µε το 
πρωτότυπο από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή να έχει εκδοθεί από το διαδίκτυο µέσω του 
‘’ΤAXIS NET’’. 
 
4. Tα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα 
αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόµου η υποβολή 
τους σε πρωτότυπη µορφή.  
 
5. ∆εν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 
οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του 
ν.2690/1999). 
  
6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
απαιτούµενα από την παρούσα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις των κεφ. Α΄ και Γ΄ παρόντος παραρτήµατος (∆) 
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις .  
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7. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία συντάξεως (δηλ. ηµεροµηνία υπογραφής, άρα και 
ηµεροµηνία θεώρησης) των υπεύθυνων δηλώσεων τις παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφ. Α΄  
του παρόντος παραρτήµατος ∆΄, πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής τις 
προσφοράς, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση τις διακήρυξης, και την ηµεροµηνία 
αυτή (υποβολής προσφοράς) (σχετικές αποφάσεις ΣτΕ 198/2011, 1203/2010, 781/2010, 
336/2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

35 
 

 Ανήκει στην διακήρυξη  2/2013  Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
Α.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
     Ονοµασία Τράπεζας ................................... 
     Κατάστηµα  .......................................... 
     (∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ 
      Τηλ.,  FAX)       
        Ηµεροµηνία έκδοσης ...................                                     
                            ΕΥΡΩ ..................................... 
ΠΡΟΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
       

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕ ΑΡΙΘ................... 
ΕΥΡΩ ............................... 

     
  'Eχουµε την τιµή να σας  γνωρίσουµε  ότι  εγγυώµεθα  δια  της  παρούσας 
εγγυητικής επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι  της ενστάσεως της 
διαιρέσεως και της διζήσεως µέχρι του ποσού  των ΕΥΡΩ ......................................, υπέρ της 
Εταιρείας ........................................, ∆/νση ................................................. για τη συµµετοχή 
της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της .................... για την προµήθεια 
...........................................................,  σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 2/2013  διακήρυξής σας.   
 Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  µόνο  τις  από  τη συµµετοχή στον  ανωτέρω  
διαγωνισµό  απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω  εταιρείας, καθ' όλο το χρόνο ισχύος 
της. 
 Το  παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την 
δήλωσή σας, ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  
να ερευνηθεί  το  βάσιµο  ή  µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από  απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.   
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου . 
 Η παρούσα ισχύει µέχρι την .................................... (ηµεροµηνία). 
 Αποδεχόµαστε  να παρατείνουµε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτηµά  σας  θα  µας  υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.   
       Βεβαιώνεται  υπεύθυνα, ότι  το  ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας . 
    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Ο  χρόνος  ισχύος  της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής πρέπει  να  είναι  µεγαλύτερος ένα 
(1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη .   
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Β.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………………….. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ 
Τηλ.,  Fax) 
               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ………… 
                         ΕΥΡΩ………….……………………. 
 
Προς : 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77 – ΑΘΗΝΑ 
 
              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ……………… 
                                  ΕΥΡΩ……………………………………………………. 
 
 ΄Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………. ……………………………… 
(και ολογράφως) ………………………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………………. ∆/νση 
…………………………………. …………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν 
των όρων της µε αριθµό ………… σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας, για την προµήθεια 
………………………………………….. (αρ. διακήρυξης ……….) και το οποίο ποσό καλύπτει 
το 10% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ., #.................................# ΕΥΡΩ αυτής.  
 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας .  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύος τέλος χαρτοσήµου .  
 Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………..(ηµεροµηνία). 
  Αποδεχόµαστε  να παρατείνουµε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτηµά  σας  θα  µας  υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.   
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 
µας.  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον  συµβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που, µε βάση τη σύµβαση, ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη. 
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Γ.   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 Ονοµασία Τράπεζας ................................... 
 Κατάστηµα  .......................................... 
 (∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ 
Τηλ.,  Fax)         
          Ηµεροµηνία έκδοσης...............                                     
                                       ΕΥΡΩ ..................................... 
 
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
   ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
   ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
   ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &  
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
         ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
   Π. Κανελλοπούλου 4 
  101 77  Α Θ Η Ν Α       
       

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ................... 
ΕΥΡΩ .................. 

     
    Έχουµε την τιµή να σας  γνωρίσουµε  ότι  εγγυώµεθα  δια  της  παρούσας 
εγγυητικής επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι  της ενστάσεως της 
διαιρέσεως και της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ...................................... (και 
ολογράφως)………………, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 
εταιρείας ……………………………. ……………………. ∆/νση 
……………………………………………………., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων 
υπ΄ αυτής ειδών της µε αριθµό σύµβασης ………………., που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω 
εταιρεία για την προµήθεια ……………………… (αρ. ∆ιακήρυξης …………) προς κάλυψη 
αναγκών του ………………………………………. και το οποίο ποσό καλύπτει το 3% της 
συµβατικής προ  Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ. αξίας εκ …………….ΕΥΡΩ αυτής.  
           Το  παραπάνω  ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το  βάσιµο  ή  
µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.   
        Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου . 
          Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………………(ηµεροµηνία). 
         Αποδεχόµαστε  να παρατείνουµε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτηµά  σας  θα  µας  υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.   
 Βεβαιούται  υπεύθυνα, ότι  το  ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για 
την Τράπεζά µας . 
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∆. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………………………. 
Κατάστηµα ………………………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ 
Τηλ.,  Fax) 
                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………… 
                ΕΥΡΩ …………………………………… 
 
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
   ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
             ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
             ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
             ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
             Π. Κανελλοπούλου 4 
             101 77 – ΑΘΗΝΑ 
 
         ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΜΕ ΑΡΙΘ……………. 
         ΕΥΡΩ………………………………….. 
 
 ΄Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως, µέχρι του ποσού 
των ευρώ .……………………………………. υπέρ της επιχείρησης ………………….  
………………………………….., ∆ιεύθυνση ……………………………………… για τη λήψη 
από αυτή ποσού προκαταβολής ευρώ ……………………………………. σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθ. ………………… σύµβαση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, που αφορά την 
προµήθεια …………….…………………….………………………………………………………  
και το οποίο ποσό αντιστοιχεί στο ………% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ., 
#.................#€, αυτής .  
 Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας σας που έχει 
συνάψει τη σύµβαση και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρείς (3) ηµέρες µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή µη παράδοσης του υλικού η καταβολή τόκων 
καλύπτεται από το ποσό της προκαταβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 32 και 34 
του π.δ. 118/2007 ‘’Κ.Π.∆.’’ (Α΄-150).  
 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου . 
 Η παρούσα ισχύει µέχρι και την…………………………… (ηµεροµηνία). 
 Αποδεχόµαστε  να παρατείνουµε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτηµά  σας  θα  µας  υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 
µας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον  συµβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που, µε βάση τη σύµβαση, ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες . 
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 Ανήκει στην διακήρυξη  2/2013  Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ: 0080 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Κ.Α.ΕΙ∆ΟΥΣ : 34144750-0 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ : 45 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ   

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   
ΤΜΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   

Πληροφορίες: 2106984096,  FAX:2106977558   

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός 
 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό, να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις 
διαφόρων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, για την προµήθεια από το εµπόριο 
οχήµατος µεταφοράς φορτίων. 

1.2 Σχετικά βοηθήµατα 

 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
 Πληροφορίες από το εµπόριο.  
 Η ισχύουσα νοµοθεσία. 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ  

2.1 Το όχηµα πρέπει να είναι καινούργιο (ηµεροµηνία 
κατασκευής µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
κατάθεσης τεχνικής προσφοράς), αµεταχείριστο, 
σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, από τους νεότερους τύπους, κλειστού 
ενιαίου µεταλλικού αµαξώµατος φορτηγού τύπου 
«VAN», µε ωφέλιµο φορτίο, πριν τη διασκευή, 
τουλάχιστον ενός (1) τόνου και µικτού βάρους έως 
τρεισήµισι (3,5) τόνων.  

 

2.2 Τεχνικά - Λειτουργικά - Φυσικά χαρακτηριστικά 

2.2.1 Κινητήρας  

2.2.1.1 Πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, τετράχρονος, 
άµεσου ψεκασµού (common rail), κυβισµού της 
τάξεως των 2.000 κυβικών εκατοστών και άνω(14 
φορολογήσιµοι ίπποι και άνω). 

 

2.2.1.2 Απαιτούµενη ισχύς 80Kw και άνω.   

2.2.1.3 Οι εκποµπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την 
ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, την 
ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. 
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2.2.1.4 Να υπάρχει κατά προτίµηση σύστηµα ανάκτησης 
ενέργειας κατά την πέδηση και κατά προτίµηση 
σύστηµα «Start & Stop» ή «ισοδύναµο». 

 

2.2.2 Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης  

2.2.2.1 Συµπλέκτης 

Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να 
λειτουργεί κατά προτίµηση υδραυλικά. 

 

2.2.2.2 Κιβώτιο ταχυτήτων 

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

 

2.2.2.3 ∆ιαφορικό 

Το βήµα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να 
µπορεί το όχηµα, µε πλήρες φορτίο, να ανέλθει σε όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερες κλίσεις. Η µετάδοση της 
κίνησης του οχήµατος να γίνεται στους εµπρός ή 
στους πίσω τροχούς, ενώ η τελική ταχύτητά του να 
είναι άνω των 100Km/h. 

 

2.2.3 Σύστηµα διεύθυνσης  

2.2.3.1 Το τιµόνι να είναι στο αριστερό µέρος, υδραυλικό, µε 
σύστηµα αυτόµατης επαναφοράς και να έχει κλειδί για 
την ακινητοποίησή του. Η διάµετρος του κύκλου 
στροφής από πεζοδρόµιο σε πεζοδρόµιο να είναι όσο 
το δυνατόν µικρότερη. 

 

2.2.4 Σύστηµα ανάρτησης  

2.2.4.1 Να φέρει αξιόπιστο και ενισχυµένο εργοστασιακό 
σύστηµα ανάρτησης, το οποίο να εξασφαλίζει την 
µέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνησή του, 
δεδοµένου ότι τα οχήµατα προορίζονται για 
αστυνοµική χρήση. Να περιγραφεί το προσφερόµενο 
σύστηµα ανάρτησης. 

 

2.2.5 Σύστηµα πέδησης  

2.2.5.1 Ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώµατος µε 
υποβοήθηση τύπου SERVO. Επιπλέον να υπάρχει 
χειροπέδη µηχανικού τύπου που θα εφαρµόζει στους 
πίσω τροχούς. Η κύρια πέδηση να γίνεται εµπρός µε 
δίσκους και πίσω µε δίσκους ή ταµπούρα. Να φέρει 
υποχρεωτικά σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών 
(Α.Β.S.) τελευταίας γενιάς και ηλεκτρονικό σύστηµα 
ευστάθειας. Να περιγραφεί το σύστηµα πέδησης και 
να αναφέρεται υποχρεωτικά στις προσφορές το είδος 
και η διάµετρος των δίσκων πέδησης ή ταµπούρων. 

 

2.2.6 Τροχοί-Ελαστικά  

2.2.6.1 Τα σώτρα (ζάντες) να είναι κατασκευασµένα κατά 
προτίµηση από χάλυβα µεγάλης αντοχής. Το όχηµα 
να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς. Επίσης, να 
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υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός όµοιος µε τους 
κανονικούς. Τα ελαστικά επίσωτρα να είναι 
υποχρεωτικά καινούργια, όχι από αναγόµωση, 
ακτινωτού τύπου (radial) κατασκευής µέχρι δεκαοκτώ 
(18) µήνες πριν από την παράδοση των οχηµάτων, 
χωρίς αεροθαλάµους (tubeless) και ανάλογης αντοχής 
του φορτίου κάθε άξονα.  

Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι 
σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή 
για τον προσφερόµενο τύπο οχήµατος, να παρέχουν 
την καλύτερη πρόσφυση, ο δε κωδικός ταχύτητας των 
ελαστικών επισώτρων, να καλύπτει την ανώτατη 
ταχύτητα του οχήµατος. 

Στην προσφορά να αναφέρεται ο τύπος, οι διαστάσεις 
και οι κωδικοί φορτίου και ταχύτητας των 
προσφερόµενων ελαστικών. Τα ελαστικά πρέπει να 
έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. Τέλος, κατά 
προτίµηση να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής 
και η χώρα προέλευσης αυτών. 

2.2.7 Ηλεκτρικό σύστηµα  

2.2.7.1 Εσωτερικός φωτισµός 

Στο θάλαµο του οδηγού-συνοδηγού να υπάρχουν 
τοποθετηµένα ένα ή δύο φωτιστικά σώµατα ικανής 
έντασης για ανάγνωση και γραφή. Σε κατάλληλη θέση 
να υπάρχει ρευµατοδότης για τη σύνδεση φορητής 
λυχνίας επίσκεψης (µπαλαντέζα).  

 

2.2.7.2 Εξωτερικός φωτισµός 

Το όχηµα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται 
από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει φώτα οµίχλης 
εµπρός-πίσω και φώτα πίσω κίνησης που θα 
λειτουργούν αυτόµατα κατά την τοποθέτηση της 
όπισθεν.  

 

2.2.7.3 Η φωτεινή σήµανση των οχηµάτων να γίνεται µε 
τρείς (3) ανεξάρτητους–όµοιους φανούς τεχνολογίας 
«STROBΕ», σταθερά τοποθετηµένους επί της οροφής 
του οχήµατος (1 εµπρός και 2 στο πίσω µέρος), οι 
οποίοι να εκπέµπουν περιµετρικά έντονες δέσµες 
χρώµατος µπλε. 

 

2.2.7.3.1 Ο κάθε φανός να φέρει στροβοσκοπική λυχνία και να 
εκπέµπει έντονη λάµψη φωτός, τουλάχιστον 12J σε 
τόξο 360ο. Να έχει τη δυνατότητα εκποµπής 
τουλάχιστον τριών διαφορετικών τρόπων αναλαµπών 
(µοτίβα) µε αριθµό επαναλήψεων τουλάχιστον 70 
αναλαµπές ανά λεπτό. Να λειτουργεί µε συνεχές 
ρεύµα τάσεως 12VDC και γείωση είτε αρνητικού είτε 
θετικού πόλου.  Το  συνολικό ύψος του να είναι 
µικρότερο από 20 cm και το βάρος του µικρότερο ή 
ίσο από ένα (1) κιλό. Να δηλώνεται η µάρκα, το 
µοντέλο, το εργοστάσιο κατασκευής και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του φανού. 
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2.2.7.3.2 Η όλη κατασκευή του κάθε φανού να καλύπτεται 
στεγανά µε µονοκόµµατο κάλυµµα από  πλαστικό 
υλικό µεγάλης αντοχής polycarbonate χρώµατος 
µπλε, που δε θα ξεθωριάζει από την επίδραση των 
ηλιακών ακτινών, για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 

 

2.2.7.4 Η ηχητική σήµανση όλων των οχηµάτων να γίνεται 
µέσω ηλεκτρονικής σειρήνας. O ενισχυτής της 
ηλεκτρονικής σειρήνας να έχει όσο το δυνατόν 
µικρότερες διαστάσεις και να τοποθετηθεί µε τρόπο 
που δεν θα είναι ορατός από το εξωτερικό µέρος του 
οχήµατος (εκτός από το ντουλαπάκι), σε συνεννόηση 
µε την Υπηρεσία. Η ηλεκτρονική σειρήνα να 
λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 12 V.DC µε 
γείωση θετικού ή αρνητικού πόλου και να έχει µικρή 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε θέση 
STAND-BY να είναι µικρότερη ή ίση από 150 mA. Η 
ισχύς εξόδου του ενισχυτή να είναι τουλάχιστον 100 
Watts. Ο ενισχυτής να παρέχει την δυνατότητα 
επιλογής τριών τουλάχιστον διαφορετικών ήχων 
σειρήνας (απαραίτητοι τόνοι Wail, Yelp, Horn), σε πε-
ριοχή συχνότητας από 500 έως 1800 Hz, καθώς και 
εκποµπής οµιλίας από το ηχείο µε ένα µικρόφωνο-
χειριστήριο, συνδεδεµένο στον ενισχυτή µε 
αποσπώµενο σπειροειδές καλώδιο. Από αυτό να 
πραγµατοποιούνται όλοι οι χειρισµοί της φωτεινής 
(φανοί οροφής) και ηχητικής σήµανσης και να φέρει 
κοµβίο ρύθµισης της έντασης της οµιλίας.  

 

2.2.7.4.1 Το ηχείο εκποµπής ήχου της σειρήνας να έχει ισχύ 
τουλάχιστον 100 Watts RMS και να τοποθετηθεί σε 
κατάλληλο σηµείο. Η ένταση εξόδου του ήχου 
"σειρήνας" από το ηχείο να είναι τουλάχιστον 113 dB, 
σε απόσταση 3 µέτρων από αυτό, για όλους τους 
ζητούµενους ήχους. 

 

2.2.7.4.2 Ο ενισχυτής να φέρει διάταξη προστασίας από τυχαία 
αναστροφή των πόλων και να είναι εφοδιασµένος µε 
ασφάλεια που να αντικαθίσταται εύκολα και χωρίς την 
ανάγκη εργαλείων.  

 

2.2.7.4.3 Να υπάρχει διακόπτης πλήρους απενεργοποίησης – 
ενεργοποίησης αυτού στο χώρο του οδηγού.  

2.2.7.4.4 Ο προµηθευτής οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά 
του πιστοποιητικό δοκιµών και µετρήσεων του 
εκπεµπόµενου ήχου της σειρήνας. 

 

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

 

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

 

2.2.7.6 Να κατατεθούν πρωτότυπα εργοστασιακά ή νοµίµως 
επικυρωµένα φυλλάδια, από όπου να προκύπτουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόµενης φωτεινής 
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και ηχητικής σήµανσης. Η φωτεινή και ηχητική 
σήµανση να είναι σύµφωνη µε τα Ευρωπαϊκά 

standards, να φέρει σήµανση CE και να διαθέτει 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία περί ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας για οχήµατα, νοµίµως επικυρωµένο 
αντίγραφο του οποίου να κατατεθεί µε την προσφορά. 

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

 

2.2.7.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των 
κατατιθέµενων τεχνικών φυλλαδίων και επιβεβαίωσης 
των αναφερόµενων τεχνικών χαρακτηριστικών της 
φωτεινής και ηχητικής σήµανσης από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες αυτών. 

 

2.2.7.9 Συσσωρευτής 

Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης 
χωρητικότητας, τοποθετηµένο σε κατάλληλη και 
ασφαλή υποδοχή. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη µε 
γειωµένο τον αρνητικό πόλο. Να κατατεθεί δήλωση του 
προµηθευτή ότι, ο συσσωρευτής και ο εναλλάκτης 
είναι κατάλληλοι και µπορούν να ανταποκριθούν στις 
αυξηµένες καταναλώσεις του οχήµατος σε ηλεκτρικό 
ρεύµα. Να δοθούν ο τύπος, η τάση, η χωρητικότητα 
του συσσωρευτή και η ένταση του εναλλάκτη. 

 

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

 

2.2.8 Όργανα ελέγχου και παρελκόµενα οδήγησης  

2.2.8.1 Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλα τα 
απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της 
λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του 
οχήµατος. Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 

2.2.8.2 Ταχύµετρο, στροφόµετρο.  

2.2.8.3 ∆είκτη ποσότητας καυσίµου.  

2.2.8.4 Όργανο θερµοκρασιών.  

2.2.8.5 Ενδεικτικές λυχνίες ελλιπούς φόρτισης του συσσω-
ρευτή και χαµηλής πίεσης λαδιού. 

 

2.2.8.6 Ηχητικό όργανο.  

2.2.8.7 ∆ύο (2) αλεξήλια.  

2.2.8.8 Κάτοπτρα (ένα εσωτερικό και δύο εξωτερικά).  

2.2.8.9 Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον 
δύο (2) ταχυτήτων. 

 

2.2.8.10 Σύστηµα πλύσεως αλεξήνεµου µε νερό.  

2.2.8.11 Χειριστήρια συστήµατος θέρµανσης – ψύξης και 
εξαερισµού. 
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2.2.8.12 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήµατος ABS και 
λειτουργίας αερόσακων. 

 

2.2.9 Αµάξωµα  

2.2.9.1 Το αµάξωµα να είναι ισχυρής µεταλλικής κατασκευής, 
κλειστού τύπου και να έχει επένδυση που να µπορεί 
να πλυθεί. Να φέρει τρεις (3) πλευρικές πόρτες {από 
µία (1) στις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού 
ανοιγόµενες επί µεντεσέδων, µία (1) συρόµενη στο 
κέντρο του οχήµατος, στη δεξιά πλευρά} και µία (1) 
δίφυλλη στο πίσω µέρος αυτού, όλες µε κλειδαριά 
ασφαλείας. Όλα τα κρύσταλλα να είναι ασφαλείας και 
οι µηχανισµοί των υαλοπινάκων οδηγού-συνοδηγού να 
λειτουργούν ηλεκτρικά και να φέρουν 
αντιβανδαλιστικές µεµβράνες αποχρώσεως, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα καθίσµατα 
οδηγού-συνοδηγού να είναι άνετα µε επένδυση 
αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης.  

 
 
 
 
 

 
 

2.2.9.2   Στα καθίσµατα οδηγού – συνοδηγού να υπάρχουν 
προσαρµοσµένα υποστηρίγµατα κεφαλής, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των κανονισµών ασφάλειας.  

 

2.2.9.3 Να φέρει τουλάχιστον δύο αερόσακους, ένα για τον 
οδηγό και ένα για τον συνοδηγό. 

 

2.2.9.4 Να φέρει αυτόµατες, ρυθµιζόµενες σε ύψος ζώνες 
ασφάλειας τριών σηµείων για τον οδηγό και τον 
συνοδηγό.  

 

2.2.9.5 Όλα τα οχήµατα να φέρουν εργοστασιακό σύστηµα 
θέρµανσης (καλοριφέρ) και ψύξης (Air Condition ή 
Clima) µε ανάλογη θερµαντική-ψυκτική ικανότητα και 
ρυθµιζόµενη παροχή αέρα, για τον χώρο του οδηγού - 
συνοδηγού. Να υπάρχει σύστηµα διοχέτευσης αέρα 
προς το αλεξήνεµο. 

 

2.2.9.6 Να φέρει ηλεκτρικό αναπτήρα.   

2.2.9.7 Η πρόσβαση της δεξαµενής του καυσίµου να 
ασφαλίζει. 

 

2.2.9.8 Να φέρει ράδιοCD µε ηχεία και κεραία.  

2.2.9.9 Να έχει κεντρικό κλείδωµα για όλες τις θύρες.  
Πλησίον του οδηγού να υπάρχει κοµβίο ή ειδικός 
διακόπτης µε ειδικό κλειδί, που θα αποτρέπει το 
άνοιγµα των θυρών του χώρου φόρτωσης τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά.  

 

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

 

2.2.10 Χρωµατισµός  

2.2.10.1 Ο εξωτερικός χρωµατισµός των οχηµάτων να γίνει σε 
χρώµα λευκό. Αριστερά, δεξιά και πίσω κατά µήκος 
του οχήµατος να επικολληθεί ειδική αντανακλαστική 
ταινία χρώµατος µπλε πλάτους τουλάχιστον 
12εκατοστών. Επιπλέον, στο πίσω µέρος, ως συνέχεια 
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της ταινίας, να αναγραφεί η ένδειξη «POLICE», ενώ στις 
πόρτες οδηγού – συνοδηγού να επικολληθεί το 
έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας και κάτω από 
αυτό η ένδειξη «POLICE». Επίσης, στο πάνω µέρος του 
εµπρόσθιου ανεµοθώρακα, να επικολληθεί η ένδειξη 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Το έµβληµα της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και οι Υπηρεσιακές 
ενδείξεις φαίνονται συνηµµένα στην παρούσα, σελ. 14. 
Οι διαστάσεις, η τοποθέτηση, η αντανακλαστικότητα 
και η απόχρωση των ανωτέρω, να γίνουν σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

2.2.11 ∆ιαστάσεις – Βάρη   

2.2.11.1 Το εξωτερικό µήκος του οχήµατος να είναι µέχρι 6 
µέτρα και το εξωτερικό πλάτος 1,80 µέτρα και άνω.  

 

2.2.11.2 Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φόρτωσης να 
είναι: ύψος (αδιασκεύαστο όχηµα) 1,70 µέτρα και 
άνω, µήκος 2,70 µέτρα και άνω. 

 

2.2.11.3 Το µικτό βάρος του οχήµατος να είναι έως τρεισήµισι 
(3,5) τόνους και το ωφέλιµο φορτίο, πριν τη διασκευή, 
να είναι τουλάχιστον ενός (1) τόνου. 

 

2.2.11.4 Το µεταξόνιο του οχήµατος να είναι µεγαλύτερο από  
3200mm. 

 

2.2.12 Ειδικές κατασκευές   

2.2.12.1 O πίσω εσωτερικός χώρος των οχηµάτων να 
διαµορφωθεί, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας και ως κατωτέρω : 

 

2.2.12.2 Εσωτερικά να φέρει µόνωση των πλευρών και της 
οροφής, από κατάλληλα υλικά κατά του ψύχους και 
της θερµότητας. Να δηλωθούν τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

 

2.2.12.3 Η επένδυση των πλευρικών τοιχωµάτων και της 
οροφής να γίνει από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, κατά 
προτίµηση αλουµίνιο, σε απόχρωση που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Να δηλωθούν τα υλικά 
που θα χρησιµοποιηθούν. 

 

2.2.12.4 Πίσω από το χώρο του οδηγού – συνοδηγού να 
υπάρχει µεταλλικό χώρισµα το οποίο να φέρει άνοιγµα 
καλυπτόµενο από διάτρητη λαµαρίνα και γυάλινο 
παράθυρο, το οποίο να σύρεται από την πλευρά του 
οδηγού. 

 

2.2.12.5 Σε κάθε πόρτα να υπάρχει ένα άνοιγµα διαστάσεων 
περίπου 15Χ30 εκατοστών, καλυπτόµενο από 
διάτρητη λαµαρίνα και συρόµενο γυάλινο παράθυρο, 
το οποίο να σύρεται και να ασφαλίζει εξωτερικά του 
οχήµατος.  

 

2.2.12.6 Πάνω στο δάπεδο να τοποθετηθεί κόντρα πλακέ 
θαλάσσης αρίστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 
10mm, το οποίο να καλυφθεί από κολλητό 
αντιολισθητικό πλαστικοποιηµένο δάπεδο, σε 
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απόχρωση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η 
όλη κατασκευή να γίνει µε τρόπο ώστε να αποκλείεται 
η διαρροή νερού κατά την πλύση, στο καλυµµένο 
δάπεδο του οχήµατος και η διάβρωση αυτού. 

2.2.12.7 Να τοποθετηθούν σταθερά, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της τέχνης και της τεχνικής, δύο µεταλλικοί πάγκοι – 
καθίσµατα, κατά µήκος των πλευρικών τοιχωµάτων 
του οχήµατος. Η έδρα και το ερεισίνωτο να είναι από 
λαµαρίνα καταλλήλου πάχους µε κοιλότητες, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ώστε να 
παρέχουν σχετική άνεση και η επένδυσή τους αν είναι 
απαραίτητο θα γίνει από κατάλληλο υλικό µεγάλης 
αντοχής, το οποίο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο 
τρόπος κατασκευής των να είναι τέτοιος ώστε να 
αποφεύγονται οι αιχµηρές επιφάνειες, αυτοί δε να 
φέρουν υφαγκώνια, εφόσον απαιτείται.  

 

2.2.12.8 Οι πόρτες να ασφαλίζουν και να ανοίγουν µόνο 
εξωτερικά του οχήµατος, ακόµη και αν απαιτείται η 
τοποθέτηση κατάλληλης εσωτερικής διάταξης επ’ 
αυτών, ώστε σε κάθε περίπτωση να αποκλείεται 
οποιοδήποτε ενδεχόµενο απασφάλισής των από τον 
εσωτερικό χώρο φόρτωσης. 

 

2.2.12.9 Να τοποθετηθεί πτυσσόµενο σκαλοπάτι στη δεξιά 
πλευρά του οχήµατος, το οποίο να αναπτύσσεται µε το 
άνοιγµα της πλαϊνής συρόµενης πόρτας. 

 

2.2.12.10 Επί της οροφής να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας (1) 
ηλεκτρικός εξαεριστήρας και ένας (1) αιολικός, οι 
οποίοι να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής και 
εξαγωγής αέρα. Η λειτουργία του ηλεκτρικού 
εξαεριστήρα να επιτυγχάνεται από τη θέση του 
οδηγού. 

 

2.2.12.11 Ο χώρος να φωτίζεται µε δύο (2) τουλάχιστον 
φωτιστικά σώµατα ικανής έντασης, χωνευτού τύπου 
κατά προτίµηση, µε λάµπες φθορίου, καθώς και ένα 
(1) τουλάχιστον νυκτός χρώµατος µπλε. Όλα τα 
φωτιστικά σώµατα να περιβάλλονται µε πυκνό 
συρµάτινο πλέγµα, ισχυρής κατασκευής που να 
παρέχει πλήρη ασφάλεια. Η αφή και σβέση των 
φωτιστικών να γίνεται από τη θέση του οδηγού µε 
τουλάχιστον δυο (2) διακόπτες. 

 

2.2.12.12 Να φέρει σύστηµα ψύξης µε ψυκτική ικανότητα 
τουλάχιστον 27.000 BTU/h και µε ρυθµιζόµενη 
παροχή αέρα. Αυτό να δύναται να λειτουργεί 
ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα µε το εργοστασιακό σύστηµα 
ψύξης. 

 

2.2.12.13 Για τη συσκευή ψύξης του πίσω χώρου, στην 
προσφορά να δίνεται ο τύπος, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, η ψυκτική απόδοση αυτού σε BTU/h 
και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.  

 

2.2.12.14 Για τη θέρµανση του χώρου να τοποθετηθεί ένας 
εναλλάκτης θερµότητας νερού – αέρα, ο οποίος να 
λειτουργεί µε ζεστό νερό από τον κινητήρα του 

 



 

 

 
 

47 
 

οχήµατος, ισχύος τουλάχιστον 5KW, τοποθετηµένος 
σταθερά σε κατάλληλο σηµείο του οχήµατος και 
καλυµµένος µε διάτρητη λαµαρίνα κατά προτίµηση, 
µε φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ρύπων στις 
θυρίδες εισαγωγής του αέρα. 

2.2.12.15 Ο κατασκευαστής της διαµόρφωσης να διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 
9000, το οποίο να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά. 

 

                                                                                                                                                                     

3 
Λοιπά παρελκόµενα  

3.1 Κάθε όχηµα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον 
από µία πλήρη σειρά εργαλείων-παρελκοµένων 
άµεσης εξυπηρέτησης (γρύλος, εργαλεία αλλαγής 
τροχού, κατσαβίδι, πένσα, κ.λπ.), τοποθετηµένων σε 
ειδικό σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να 
είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωµιωµένα ή να έχουν 
υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση και 
να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στην προσφορά του 
προµηθευτή. 

 

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

 

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

3.2.2 Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες σε ειδική 
θήκη, ευκόλως προσθαφαιρούµενες, χωρίς να 
χρειάζεται µετακίνηση του οχήµατος. 

 

3.2.3 ∆ύο (2) πυροσβεστήρες µε καθαρό βάρος έξι (6) κιλών 
έκαστος, σταθερά τοποθετηµένους στη καµπίνα 
οδήγησης, που να καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 
(CEN). 

  

3.2.4 Ένα (1) πλήρες φαρµακείο σε ανάλογο κουτί, το οποίο 
να περιέχει τα κατωτέρω: 

• Οινόπνευµα 

• Ιώδιο τύπου Betadine ή ισοδύναµο 

• Οξυζενέ 
• Αντιβιοτικό αερόλυµα τύπου Pulvo ή ισοδύναµο 

• Γάζες (1 πακέτο µη αποστειρωµένες) 

• Γάζες (1 πακέτο αποστειρωµένες) 

• Βαµβάκι (1 πακέτο) 

• Επιδέσµους ελαστικούς µεσαίου µεγέθους 
(3τεµάχια) 

• Αυτοκόλλητες ταινίες τύπου Hansaplast (1 κουτί) ή 
ισοδύναµο 

• Φυσιολογικό ορό Ν15 0,9% 10ml (15 αµπούλες) 

• Αµµωνία 

• Αντιισταµινική αλοιφή τύπου Fenistil ή ισοδύναµο 

• Ψαλίδι  
• Επιδεσµική ταινία τύπου Durapore ή ισοδύναµο 

 

3.2.5  Ένα (1) κουτί πλαστικά γάντια µεγάλου µεγέθους.  

3.2.6  Ένα (1) κουτί µάσκες προσώπου µιας χρήσεως.  
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3.2.7 Ένα (1) πτυσσόµενο φτυάρι.   

3.2.8 Μία (1) λυχνία επίσκεψης (µπαλαντέζα) µε  καλώδιο 
τουλάχιστον δέκα (10) µέτρα. 

 

3.3 Επίσης, µαζί µε τα οχήµατα και έναντι χωριστής 
τιµής, να προσφερθούν δύο (2) πλήρεις σειρές ειδικών 
εργαλείων κατάλληλων για οποιαδήποτε επισκευή ή 
εργασία προετοιµασίας (Service). Η τιµή των ειδικών 
εργαλείων τα οποία στις προσφορές θα πρέπει να 
κατονοµάζονται αναλυτικά, δεν σχετίζεται µε τη τιµή 
του οχήµατος για τη κατακύρωση του διαγωνισµού και 
τέλος είναι στη κρίση της Υπηρεσίας αν θα προβεί 
στην προµήθεια. 

 

4 Απαιτήσεις υποβολής µε τις προσφορές  

4.1 Τεχνικών χαρακτηριστικών  

4.1.1 Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες αυτών 
που να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα 
εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για 
την καλύτερη αντίληψη του προσφεροµένου οχήµατος, 
καθώς και αντίγραφο κοινοποίησης έγκρισης τύπου 
του αδιασκεύαστου οχήµατος από χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση Ελληνικό. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά να περιλαµβάνουν και τα 
κατωτέρω: 

 

4.1.2 Εργοστάσιο κατασκευής.  

4.1.3 Τύπος οχήµατος και είδος κατασκευής.  

4.1.4 Μέγιστος αριθµός στροφών του κινητήρα.  

4.1.5 Μέγιστη ισχύς του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές.  

4.1.6 Μέγιστη ροπή στρέψης του κινητήρα στις αντίστοιχες 
στροφές. 

 

4.1.7 Σχέση συµπίεσης.  

4.1.8 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου.  

4.1.9 Είδος και τύπος συµπλέκτη.  

4.1.10 Είδος κιβωτίου ταχυτήτων.  

4.1.11 Είδος συστήµατος ανάρτησης.  

4.1.12 ∆ιαστάσεις ελαστικών.  

4.1.13 Είδος συστήµατος διεύθυνσης.  

4.1.14 Είδος συστήµατος πέδησης.  

4.1.15 Τύπος, τάση, χωρητικότητα συσσωρευτή και ένταση 
εναλλάκτη.  

 

4.1.16 Εξωτερικές διαστάσεις του οχήµατος.  

4.1.17 Εσωτερικές διαστάσεις του αδιασκεύαστου οχήµατος.  

4.1.18 Μεταξόνιο & µετατρόχια.  

4.1.19 ∆ιάµετρος κύκλου στροφής.  

4.1.20 Προσφερόµενα συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας.  

4.1.21 Προσφερόµενα συστήµατα παθητικής ασφάλειας.  

4.1.22 Βάρος οχήµατος µε τα παρελκόµενα και ωφέλιµο  
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φορτίο του διασκευασµένου οχήµατος. 

4.1.23 Ανώτατη ταχύτητα οχήµατος.  

4.1.24 Αναρριχητικότητα οχήµατος µε πλήρες φορτίο.   

4.1.25 Εσωτερικός εξοπλισµός.  

4.1.26 Κατανάλωση καυσίµου σε lit/100Km για αστικό, 
υπεραστικό και µεικτό κύκλο. 

 

4.1.27 Τιµές εκπεµπόµενων καυσαερίων ανά ρύπο.  

4.1.28 Τεχνικά χαρακτηριστικά και ψυκτική απόδοση σε 
BTU/h της συσκευής ψύξης του πίσω χώρου 
φόρτωσης.  

 

4.2 Να κατατεθούν ενδεικτικά σχέδια διαµόρφωσης του 
διασκευασµένου οχήµατος, τα οποία σε συνεννόηση 
µε την Υπηρεσία να µπορούν να τροποποιηθούν. 

 

4.3 Να κατατεθεί µε την προσφορά, µελέτη υπολογισµού 
κατανοµής βαρών στους άξονες του διασκευασµένου 
οχήµατος, υπογεγραµµένη από αρµόδιο Μηχανολόγο 
Μηχανικό.  

 

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας  

5.1 Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής 
λειτουργίας του προµηθευτή, η οποία να αναφέρεται 
στην οµαλή και ανεµπόδιστη λειτουργία του πλήρους 
οχήµατος για τρία (3) τουλάχιστον έτη χωρίς 
περιορισµό χιλιοµέτρων, καθώς και εγγύηση 
αντισκωριακής προστασίας για πέντε (5) τουλάχιστον 
έτη. 

 

5.2 Στη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της 
Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή 
εξαρτηµάτων του οχήµατος, για κάθε βλάβη ή φθορά 
που δεν προέρχεται από λάθος χειρισµού του 
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.  

 

5.3 Σε περίπτωση ολικής µη επισκευάσιµης βλάβης µη 
προερχόµενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήµατος, 
το όχηµα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την 
προµηθεύτρια εταιρεία.  

 

5.4 Ο  προµηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του 
οχήµατος σε ανταλλακτικά και οργανωµένο σέρβις, 
τουλάχιστον για µία δεκαετία από την παράδοσή του. 
Οι αιτήσεις στον προµηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει 
να ικανοποιούνται άµεσα. Τα ανταλλακτικά ή 
εξαρτήµατα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που 
εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του 
προµηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον 
ενός (1) έτους. 

 

5.5 Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του 
προµηθευτή µε την οποία αναλαµβάνει τόσο στα 
κεντρικά, όσο και στα εξουσιοδοτηµένα ή 
συνεργαζόµενα συνεργεία, την οικονοµική επιβάρυνση 
όλων των ελέγχων και των Service του οχήµατος 
(εργατικά και αναλώσιµα) τουλάχιστον έως και τα 
120.000χλµ, χωρίς χρονικό περιορισµό. Να 
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δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόµετρα ή 
τα χρονικά διαστήµατα που πραγµατοποιούνται αυτά, 
σύµφωνα µε τις προγραµµατισµένες συντηρήσεις του 
κατασκευαστικού οίκου. 

Να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή 
πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραµµατισµένων 
συντηρήσεων του κατασκευαστή. 

5.6 Ο προµηθευτής να δηλώνει το σταθερό ποσοστό της 
παρεχόµενης έκπτωσης στις τιµές των ανταλλακτικών-
αναλώσιµων (τουλάχιστον 20%)  και της εργασίας 
(τουλάχιστον 15%)  του εκάστοτε ισχύοντος επίσηµου 
τιµοκαταλόγου. Η παρεχόµενη έκπτωση να ισχύει 
υποχρεωτικά, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο 
εξυπηρέτησης του προσφερόµενου οχήµατος και για 
όσο χρόνο το όχηµα κατέχεται και χρησιµοποιείται 
από την Ελληνική Αστυνοµία. 

 

5.7 Ο προµηθευτής να παρέχει χωρίς καµία οικονοµική 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των οχηµάτων, ηλεκτρονικό έλεγχο 
µπαταρίας και δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό 
έλεγχο), παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση. Ο 
εν λόγω έλεγχος να παρέχεται µια (1) φορά κάθε έτος 
για όλη τη διάρκεια της παρεχόµενης εγγύησης καλής 
λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο 
εξυπηρέτησης του προσφερόµενου οχήµατος.  

 

5.8 Ο προµηθευτής υποχρεούται µαζί µε την τεχνική 
προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του δικτύου 
εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα.  

Υποχρεωτικά να υπάρχει από ένα (1) τουλάχιστον 
εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο συνεργείο στους 
Νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, 
Πέλλας,  Κιλκίς, Έβρου, Λέσβου, Σάµου, Χίου, 
∆ωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης, 
Χανίων, Κέρκυρας.   

Γίνεται δε αποδεκτό, εφόσον δεν υφίσταται συνεργείο 
δικτύου στους ανωτέρω Νοµούς, ο προµηθευτής, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εγγύησης,  να παρέχει τις 
υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευής (πλήρης 
αποκατάσταση βλάβης): 

- είτε επιτόπου µε κινητή µονάδα του,  

- είτε µεταφέροντας τα οχήµατα, µε δαπάνες του 
στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο συνεργείο 
δικτύου.  

 Στις εν λόγω περιπτώσεις, η αποστολή της κινητής 
µονάδας ή η µεταφορά του οχήµατος, να 
πραγµατοποιείται εντός 48ωρών από τη ληφθείσα 
ενηµέρωση. 

 

5.9 Οι ανωτέρω παράγραφοι (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 & 5.8) 
υποχρεωτικά να ισχύουν και για τη φωτεινή και 
ηχητική σήµανση και τη συσκευή ψύξης και 
θέρµανσης. 

 

5.10 Επιπλέον, ο προµηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά  
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ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης και εφόσον δεν 
µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, η οποιαδήποτε 
βλάβη από κινητή µονάδα προµηθευτή, αναλαµβάνει 
να καλύπτει µε δαπάνες του, τη µεταφορά των 
προσφερόµενων οχηµάτων, εντός 48ωρών από τη 
ληφθείσα ενηµέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή 
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο 
συνεργείο, στις περιπτώσεις που : 

α.Το όχηµα δεν µπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί 
για οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους 
εξουσιοδοτηµένα ή συνεργαζόµενα συνεργεία του 
δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης.  

β.Κάποιο από τα δηλωθέντα συνεργεία παύσει να 
ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του 
προµηθευτή, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν 
υφίσταται άλλο εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο 
συνεργείο του προµηθευτή, εντός του ίδιου Νοµού. 

5.11 Ο προµηθευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης, 
υποχρεούται να ενηµερώνει για οποιαδήποτε 
τροποποίηση πραγµατοποιείται στο δηλωθέν δίκτυο 
εξυπηρέτησης του προσφερόµενου οχήµατος και εντός 
24ωρών από αυτήν, το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας/∆ιεύθυνση Τεχνικών. 

 

6 Παράδοση - παραλαβή  

6.1 Παράδοση  

6.1.1 Τοποθεσία 

Η παράδοση των οχηµάτων να γίνει µε δαπάνες του 
προµηθευτή στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνοµίας 
(∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υλικού) στην Αµυγδαλέζα 
Αττικής 

 

6.1.2. Τα οχήµατα να παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία, 
µε πληρότητα καυσίµου στη δεξαµενή τους και υγρό 
πλύσης κρυστάλλων, η δε στάθµη των λιπαντικών & εν 
γένει υγρών να βρίσκεται στα προβλεπόµενα από τον 
κατασκευαστή επίπεδα. 

 

6.1.3 Χρόνος 

Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντοµότερος δυνατός 
και µέχρι έξι (6) µήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, εξαιρουµένου του µηνός 
Αυγούστου. 

 

6.1.4 Κατά τα στάδια κατασκευής-διασκευής των διαφόρων 
τµηµάτων του οχήµατος θα γίνεται παρακολούθηση 
των εργασιών από αρµόδια 3µελή επιτροπή 
παρακολούθησης, η οποία θα µεταβαίνει κατά τη 
κρίση της, στο χώρο εργασιών του προµηθευτή προς 
διαπίστωση συµφωνίας της όλης κατασκευής µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής 
σύµβασης. Εφόσον, η κατασκευή-διασκευή γίνει στην 
αλλοδαπή η προµηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να 
αναλάβει αδαπάνως για το ∆ηµόσιο, την αποστολή της 
ανωτέρω Επιτροπής τουλάχιστον µια (1) φορά στο 
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εργοστάσιο κατασκευής. 

6.2 Παραλαβή  

6.2.1 Χρόνος 

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

 

6.2.2 Μακροσκοπικός έλεγχος 

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

 

6.2.3 Λειτουργικός έλεγχος 

Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγµατοληπτικά σε 
τέσσερα (4) οχήµατα, κατ’ επιλογή της Επιτροπής 
παραλαβής. Κατά αυτόν τα επιλεγέντα οχήµατα θα 
οδηγούνται από οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδροµή 
(50) χιλιοµέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής 
λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, φωτεινής και 
ηχητικής σήµανσης, κλείσιµο θυρών, των συστηµάτων 
θέρµανσης, ψύξης, αερισµού, πέδησης και γενικά 
όλου του εξοπλισµού του οχήµατος. Μετά το τέλος της 
διαδροµής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, 
του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των 
σωληνώσεων υγρών στο όχηµα για διαπίστωση τυχόν 
διαρροών. Οι δαπάνες του λειτουργικού ελέγχου θα 
βαρύνουν τον προµηθευτή (π.χ. καύσιµα). 

 

7 Εκπαίδευση   

7.1 Με την παράδοση των οχηµάτων ο προµηθευτής 
υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, µε κατάλληλο 
προσωπικό του, στις εγκαταστάσεις του εφόσον του 
ζητηθεί, πέντε (5) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέµατα 
χειρισµού, συντήρησης και επισκευής του οχήµατος. 

 

7.2 Με την παράδοση των οχηµάτων, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον, 
µια (1) εργάσιµη ηµέρα, στην Αµυγδαλέζα Αττικής, µε 
κατάλληλο προσωπικό του, δυο (2) οδηγούς της 
Υπηρεσίας για κάθε ένα όχηµα, σε θέµατα 
λειτουργίας-χειρισµού του οχήµατος. 

 

8 Εγχειρίδια   

8.1 Κάθε όχηµα να συνοδεύεται µε πλήρη σειρά τεχνικών 
εγχειριδίων οδηγιών, χειρισµού και συντήρησης στην 
Ελληνική γλώσσα. Επίσης, κάθε όχηµα να 
συνοδεύεται από έντυπο οδηγιών χρήσης της φωτεινής 
και ηχητικής σήµανσης στα Ελληνικά, καθώς και 
έντυπο οδηγιών για τις αντιβανδαλιστικές µεµβράνες. 

 

8.2 Επίσης, να δοθούν τρεις (3) πλήρεις ξεχωριστές σειρές 
τεχνικών εγχειριδίων συντήρησης και επισκευών, 
καθώς και εικονογραφηµένος κατάλογος ή διαφάνειες 
ανταλλακτικών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, για 
τη ∆ιαχείριση Υλικού και τα Κεντρικά Συνεργεία. 
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9 Παρατηρήσεις   

9.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται 
ότι θα πραγµατοποιηθεί µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και 
σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των 
οχηµάτων. 

9.2 Όπου στην τεχνική προδιαγραφή δεν τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις-τιµές, πλην 
όµως τα προσφερόµενα χαρακτηριστικά βαθµολογούνται, την ελάχιστη 
βαθµολογία(100) επ’ αυτών (στοιχεία πίνακα βαθµολογίας) θα λαµβάνει το 
ελάχιστο ή χείριστο προσφερόµενο χαρακτηριστικό, τη δε µέγιστη βαθµολογία 
(110) το µέγιστο ή βέλτιστο χαρακτηριστικό και κατά ποσοστιαία αναλογία τα 
ενδιάµεσα αυτών. 

9.3 Απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού την κάθε τεχνική προσφορά 

πρέπει να συνοδεύει τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου οχήµατος, 
όπου ο προσφέρων θα απαντά υποχρεωτικά, αναλυτικά, σε όλες τις 
απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής, παράγραφο προς 
παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση (ΣΤΗΛΗ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ), παραπέµποντας κατά το δυνατόν στις 
αντίστοιχες σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή της έγκρισης τύπου 

του προσφερόµενου οχήµατος. 

Η δήλωση απλής κατάφασης (ΝΑΙ) ή απλής συµµόρφωσης στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή δεν αποτελεί απόδειξη 

πλήρωσης των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική 

προσφορά θα απορρίπτεται.  

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

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

9.4 Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύσει η ¨πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά¨, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα. 

                                                                             
 
 
 
                         

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

         Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια οχήµατος µεταφοράς φορτίων. 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α΄ ΟΜΑ∆Α 

1 Ισχύς κινητήρα  15 % 

2 Ροπή στρέψης  10 % 

3 Συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας. 10 % 

4 Συστήµατα παθητικής ασφάλειας. 10 % 

5 Ωφέλιµο φορτίο (µετά τη διασκευή) 10 % 

6 Κατανάλωση καυσίµου για µικτό κύκλο 10 % 

7 Εξοπλισµός οχήµατος 10 % 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   Α΄   Ο Μ Α ∆ Α Σ 75 % 
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Β΄ ΟΜΑ∆Α 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 % 

2 Προσφερόµενα Service – Παρεχόµενη έκπτωση 10 % 

3 Χρόνος παράδοσης 5 % 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   Β΄   Ο Μ Α ∆ Α Σ 25 % 

 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ι Κ Η   Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 100 % 

 
 

                                                                              Αθήνα,    2   Φεβρουαρίου  2013     

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   

1.- Α/Υ’  ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Απόστολος  (αναπλ.)                                            2.- Α/Β’  ΤΣΙΩΛΗ Πολυξένη(τακτικό) 
   
   
  3.- Υ/Β΄ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος(τακτικό) 

   
  -ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ- 
  Αθήνα,    2   Φεβρουαρίου  2013     
   
  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   
  ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 

 
1.- ΕΜΒΛΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

          
                              
2.- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: 

    α.       POLICE 
 

    β. 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση : Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2106980994- FAX : 2106995669 
Α.Φ.Μ.: 090169846 – ∆.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ  
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ  
Αριθµός : 
Ποσό : 
Είδος:  
Προµηθευτής:  

 
 
              Σήµερα την ……………………….. του έτους 2013 στην Αθήνα  και στα γραφεία του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι 
συµβαλλόµενοι:  
            α)  Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες διατάξεις  
από τον  ……………………………………………………………………………………, που στη 
συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία ‘’Αγοραστής’’  και  
            β) Η επιχείρηση ………………… (πλήρη επωνυµία και δ.τ. εάν υπάρχει), ΑΦΜ 
………....., ∆ΟΥ ..………., που εδρεύει ………………… (πλήρης ∆/νση, Τηλ. και FAX), 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για 
συντοµία ‘’Προµηθευτής’’,  συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 
            - Με  ανοικτό διαγωνισµό που διενεργήθηκε την …………….. µε βάση την υπ΄αριθ. 
2/2013 διακήρυξη της ∆/νσης Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και την 
υπ΄αριθ. …………… από ……….. απόφαση ανάληψης υποχρέωση της 
Υ.∆.Ε.Α.Π./Υ.∆.Τ.&Π.τ.Π., κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ΄αριθ. ……………………… 
από ……………… απόφαση ………………………………. η προµήθεια µε αγορά του είδους 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης στο όνοµα του προαναφερόµενου 
προµηθευτή.  
 
          ΄Υστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους, µε την 
προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την προµήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο 
συµβαλλόµενο ‘’Προµηθευτή’’, ο οποίος αναλαµβάνει αυτή µε τους κατωτέρω όρους και 
συµφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα . 
 
 
 
 

  Ανήκει στην διακήρυξη  2/2013  Α.Ε.Α. 
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΄Αρθρο 1 
Αντικείµενο σύµβασης 

 
            Αντικείµενο της σύµβασης αυτής είναι η από µέρους του ‘’Αγοραστή’’ προµήθεια µε 
αγορά από τον ‘’Προµηθευτή’’ του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας 
σύµβασης, συνολικής αξίας σε ευρώ (ολογράφως και αριθµητικώς) ……………………. 
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων κρατήσεων, Φ.Π.Α. και ειδικού τέλους 
ταξινόµησης (Ε.Τ.Τ.). 

 
΄Αρθρο 2 

Στοιχεία του υπό  προµήθεια είδους 
 

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

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 
 
 
 

  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ     
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%    
Ε.Τ.Τ.    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.  
 
          2.  Στην τιµή µονάδας του προς προµήθεια είδους περιλαµβάνονται  οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ., για παράδοση 
αυτού (µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή) ελεύθερη στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη ( 2/2013 Α.Ε.Α.). 
 
         3.  Η τιµή µονάδας θα παραµείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της  παρούσας 
σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµία µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία . 

 
 

΄Αρθρο 3 
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών  

 
            1. Το υπό προµήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός ……. (του προβλεπόµενου, από τη 
σχετική διακήρυξη, χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προµηθευτή) από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνοµίας / ∆-
νση ∆ιαχείρισης Υλικού / Αµυγδαλέζα Αττικής . 
 
            2. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για 
την επιβολή των προβλεποµένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για 
εκπρόθεσµη παράδοση.  Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του 
προµηθευτή έκπτωτου . 
 
            3. Μετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται µόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 .  
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΄Αρθρο 4 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 
            Το προς προµήθεια είδος, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης, 
θα είναι καινούργιο  και σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από ………… 
τεχνική προσφορά του Προµηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή. 
 

΄Αρθρο 5 
Παραλαβή ειδών  

 
            1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, 
θα γίνει εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού, 
από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε απόφαση της ∆/νσης Οικονοµικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνοµίας .   
 
            2. Ως προς τις λοιπές λεπτοµέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ΄ 
αναφερόµενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.) . 
 

΄Αρθρο 6 
Τρόπος και χρόνος πληρωµής  

 
            1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει, στον προβλεπόµενο 
από τη σχετική διακήρυξη χρόνο, µε ένα από τους αναφερόµενους σ΄ αυτή (διακήρυξη) 
τρόπους σε συνδυασµό µε την προσφορά του προµηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και  
εφόσον υποβληθούν στη ∆/νση Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά.  
      Ειδικά, όσον αφορά το Ειδικό Τέλος Ταξινόµησης (Ε.Τ.Τ.) των οχηµάτων, αυτό θα 
καταβληθεί έναντι των σχετικών πρωτοτύπων παραστατικών – αποδεικτικών πληρωµής 
του και µέχρι του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρούσας σύµβασης.   
 
            2.  Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα 
υπόλογο του σχετικού έργου, µε την έκδοση απ΄ αυτόν επιταγής της Τράπεζας της  
Ελλάδος, µετά  την  οριστική  ποιοτική  και ποσοτική  παραλαβή τους και εφόσον 
υποβληθούν στη ∆/νση Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά . 
  
            3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και της 
Συλλογικής  Απόφασης  Έργου της ΣΑΕ 0502 ‘’Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα – Ταµείο 
Εξωτερικών Συνόρων’’, του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και θα 
χρηµατοδοτηθεί σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Ενωσιακούς 
πόρους Ε.Π.  του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων. 
            

Άρθρο 7 
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήµατος 

 
 1. Η προµήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 6,7584%, υπέρ των κατωτέρω 
δικαιούχων φορέων, οι οποίες κατανέµονται ως ακολούθως :  
 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
(Γ.∆.Κ.Π.) ΤΕΑΠΑΣΑ /Τ.Π.ΑΣ Μ.Τ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. Ε.Α.Α.∆.Σ. 

0,10% 2,72% 2,72% 0,96% 0,10% 
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 2% & επ΄ αυτού 20%  εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
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            2. Κατά την πληρωµή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος, από το 
άρθρο 24 του ν.2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήµατος .  
 

΄Αρθρο 8 
Υποκατάσταση προµηθευτού – Εκχώρηση 

 
              Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προµηθευτή. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η 
εκχώρηση των δικαιωµάτων του σε αναγνωρισµένα Πιστωτικά Ιδρύµατα, µε σκοπό την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύµβασης πίστωσης µε ανοικτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασµό απ΄ αυτά .  
 

΄Αρθρο 9 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  

 
 1. Εγγυήσεις: (συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 

 
 2. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας: Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να  καλύπτει το  3% της συνολικής συµβατικής αξίας, 
χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ, για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη. 
 

΄Αρθρο 10 
Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

 
(συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 
 

΄Αρθρο 11 
Εκπαίδευση – Εγχειρίδια 

 
(συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 

 
΄Αρθρο 12 

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

Αριθµός Ηµεροµηνία Τράπεζα έκδοσης Ποσό Υπέρ της  
 
 

    

 

              Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προµηθευτή 
µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης .  

 
Άρθρο 13 

Τροποποίηση σύµβασης 
 

 Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον συµφωνήσουν και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη,  κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 
118/2207.  
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΄Αρθρο 14 
Λοιποί όροι 

 
            Για τους λοιπούς µη κατονοµαζόµενους στην παρούσα σύµβαση όρους, ισχύουν τ΄ 
αναφερόµενα στη σχετική µε την παρούσα προµήθεια διακήρυξη (2/2013) σε συνδυασµό µε  
την προσφορά του προµηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.  
 

΄Αρθρο 15 
Επίλυση διαφορών – ∆ιατάξεις 

 
           1. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια δικαστήρια Αθηνών . 
 
            2. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α΄-19) 
‘’Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων’’, του Π.∆. 60/2007 (Α΄-
64) ‘’Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  µε  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ της  Επιτροπής  και  την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005’’ και του Π.∆. 118/2007 (Α΄-150) ‘’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)’’,  όπως 
ισχύουν. 
 
 
           - ΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα 
σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόµενα ένσηµα της 
Ελληνικής Αστυνοµίας . 
 
 - Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης, ένα κατατέθηκε στη ∆/νση 
Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και το άλλο πήρε ο προµηθευτής δια του 
νοµίµου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του .  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Ελληνική Αστυνοµία Ο προµηθευτής 
και γι΄αυτόν 

 
 
   Σηµείωση: Τα αναφερόµενα στο παρόν υπόδειγµα συµβάσεως στοιχεία της 
προµήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συµπληρωθούν ή 
τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύµβασης, καθόσον αυτό 
θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του µειοδότη σε συνδυασµό µε τη 
σχετική τεχνική προδιαγραφή.        
 
 
 
 
 
 
 
 


