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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α’) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 
1.2.  Του άρθρ. 84 του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.3.   Του Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.2372/96 
9ΦΕΚ29/Α) και το άριθρο 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
Π.∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών 
που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 
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προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις 
διατάξεις του άρθρ.8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3415/05. 
1.4. Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη 
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται  στο άρθρο 4 αυτού.». 
1..5.  Του N. 3310/05 (Φ.Ε.Κ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρ.8 του Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).  
1.6. Toυ N. 3614/07 (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄) «∆ιαχείρηση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 
1.7.  Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α)΄ «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
1.8. Του N. 3871/10 (ΦΕΚ. 141/Α΄) «∆ηµοσιονοµική διαχείρηση και ευθύνη» 
1.9. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ.173/Α΄) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
…∆εκεµβρίου 2007 (L335)και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κτου 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). 
1.10. Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...και άλλες διατάξεις ». 
1.11.  Του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις…και άλλες 
διατάξεις». 
1.12. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ΄:Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµιση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 
1.13.   Toυ Π.∆/τος 397/88 (ΦΕΚ185/Α΄) «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εµπορίου». 
1.14.   Του Π.∆/τος 195/95 (ΦΕΚ. 102/Α΄) «Οργανισµός Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών». 
1.15. Του Π.∆/τος  59/96 (Φ.Ε.Κ 51/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της». 
1.16.  Του Π.∆/τος  166/2003 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 
Συναλλαγές». 
1.17. Του Π.∆/τος  63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα». 
1.18. Του Π.∆/τος  60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις  διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των 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». 
1.19. Του Π.∆/τος  118/07 (ΦΕΚ 150/Α/) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
1.20. Του Π.∆/τος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων » όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ56/Α΄), 28/2010 (ΦΕΚ 64 Α΄), 
50/2010 (ΦΕΚ 89/Α΄) και 96/2010 (ΦΕΚ170/Α΄). 

      1.21.  Του Π.∆/τος  113/10 (221/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
     1.22.  Του Π.∆/τος  85/12 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄) «Ιδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 

          κατάργηση υπηρεσιών». 
1.23. Tου Π.∆/τος 118/13 (ΦΕΚ 152/Α/) «Τροποποίηση του Π.∆/τος 85/12 (ΦΕΚ 141/12) Ίδρυση 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού Αθλητισµού και 
µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως. 
1.23. Του Π.∆/τος 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

 
2. Τις αποφάσεις: 
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2.1. Την µε αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας & Οικονοµικών  «Καθορισµός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρείες». 

2.2. Την µε αριθµ. 20977/2007 ( ΦΕΚ1673/Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για τη τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». 

2.3. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ540Β΄) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως ισχύει. 

2.4. Την Β1/7410/27-11-2009 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆/507) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί διορισµού Γενικού 
Γραµµατέα Εµπορίου».  

2.5. Την µε Α.Π: 184377/16-12-2010 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Ένταξη της Πράξης “Εξοπλισµός Υπηρεσιών για την αντιµετώπιση 
της ατµοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας µας” στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013». 

2.6. Την µε Α.Π. 1190/18-04-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης – 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή – για Ένταξη της Πράξης “Εξοπλισµός Υπηρεσιών 
Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Κρήτης” στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ».  

2.7. Την Π1/2354/07-06-2011 (ΦΕΚ 1200/Β) απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος 
Προµηθειών Έτους 2011 

2.8. Την Π1/2272/13-09-2011 απόφαση «Εντάξεις-εγκρίσεις στο Ε.Π.Π. έτους 2011. 
Τροποποιήσεις στο Ε.Π.Π. 2009 και Ε.Π.Π. 2010».  

2.9. Την Π1/2667/13-09-2011 απόφαση «Εγκρίσεις (Εντάξεις  - τροποποιήσεις) στο Ε.Π.Π. 
έτους 2011. Τροποποιήσεις στο Ε.Π.Π. έτους 2010».  

2.10. Την µε αριθµ. Β3-361/12 (ΦΕΚ 2422/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: Εξουσιοδότηση για 
υπογραφή εγγράφων «µε εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα 
Εµπορίου…Μεταφορών και ∆ικτύων όπως τροποποιήθηκε µε την Β3-374/2012 
απόφαση. 

2.11. Την µε Α.Π. Π1/392/26-03-2013 ( Α∆Α  ΒΕ27Φ-Τ9∆) Κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Εντάξεις-Εγκρίσεις στο Ενιαίο Πρόγραµµα 
Προµηθειών έτους 2013.Τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών ετών 2011 & 
2013». 

2.12. Την µε αριθµ. 27858/∆ΙΟΕ/546 (ΦΕΚ 1653/Β/04-07-2013)κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 
 

3.   Τα έγγραφα:    
 

3.1. Το µε Α.Π. 312/13-12-2011 Υπηρεσιακό σηµείωµα της Τεχνικής ∆/νσης προς την Υπηρεσία 
µας, διαβίβασης των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, κατόπιν 
διαβούλευσης. 

3.2. Το µε Α.Π. 296/28-09-2012 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης προς την 
Υπηρεσία µας περί συµπλήρωσης όρου επί των Τεχνικών Προδιαγραφών  των υπό 
προµήθεια ειδών. 

3.3. To µε Α.Π. 8032/4/544-ε /16-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και   
Προστασίας του Πολίτη. 

3.4. Το µε Α.Π. 58/10-01-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Κρήτης σχετικά µε διατύπωση σύµφωνης γνώµης για την δηµοπράτηση του υποέργου 
“Αστυνοµικά οχήµατα τεµ.16”. 

3.5. Το µε Α.Π. 284/29-07-2013 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης προς την 
Υπηρεσία µας περί τροποποίησης όρου επί των Τεχνικών Προδιαγραφών  των υπό 
προµήθεια ειδών. 
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3.6. Το µε Α.Π. 108826/12-09-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”2007-2013 σχετικά µε διατύπωση 
σύµφωνης γνώµης για την δηµοπράτηση του υποέργου “Προµήθεια (184) υβριδικών 
αστυνοµικών οχηµάτων”. 

3.7. Το γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν εκδόθηκαν αποφάσεις κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 7 
του Ν. 4155/29-05-2013 ή αντίστοιχα του άρθρου 8 του ιδίου Νόµου σε συνδυασµό µε την 
µε αριθµ.πρωτ.4070/09-08-2013 επιστολή του Υπ. Ανάπτυξης προς τον Υπουργείο 
∆ηµοσίας Τάξεως. 
 
    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1 Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά  για την προµήθεια µε αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

2 Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία πενήντα δύο (52) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση 
διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία δηµοσίευση. 

 
3 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Γ. Γ. Εµπορίου 
Κάνιγγος 20 
Γραφείο 1 Ισόγειο 

 
 
13-12-2013 

 
 
Παρασκευή 

 
 
10.30 π.µ. 

 
� Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν.  
� Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 
4 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισµοί 
δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

5 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

5.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
5.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
5.3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
5.4 «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
5.5 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
5.6 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
5.7 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
5.8 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 
 
6     Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής 
της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.   
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Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την 
ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του 
Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης.  
 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 
εξετάζονται 

7 Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο, στη δε 
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

8 Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή 
του να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις http//www.gge.gov.gr και  http//www.eprocurement.gov.gr  αντίστοιχα, 
ενώ το τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέµεται από την Υπηρεσία. 

 
                                                                                                  
 
                                                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                                                                                & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
 
                                          ΑΘ.  ΣΚΟΡ∆ΑΣ 
 
 
 
 
 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     

Π. ΠΑΝΤΕΛΗ Κ.ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΠΠΑΣ Ι. ΣΙΜΟΣ Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ 

Ηµ/νια: Ηµ/νια: Ηµ/νια: Ηµ/νια: Ηµ/νια: 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
6Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4    Τ.Κ. 101 77   ΑΘΗΝΑ 
ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
- ΓΡΑΦ. κου ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  
- ΓΡΑΦ. κου ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
- ΓΡΑΦ. κου ΓΕΝ. ∆/ΝΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
- ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΤΜΗΜΑ Γ΄  
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                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
                                   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 ΕΠΠ 2011 – ΠΙΣΤ.2011 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ      Α΄  ΕΙ∆ΟΣ: 

Αστυνοµικά  αυτοκίνητα 
υβριδικής τεχνολογίας. 

    Β΄ΕΙ∆ΟΣ: 
Αστυνοµικά  αυτοκίνητα.  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

34114200-1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ∆Α  Α΄  ΕΙ∆ΟΣ: 
Εκατόν ογδόντα τέσσερα 
(184) τεµάχια αστυνοµικών 
αυτοκινήτων. 

  Β΄ΕΙ∆ΟΣ: 
∆έκα έξι (16) τεµάχια 
αστυνοµικών αυτοκινήτων. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ (σε ΕΥΡΩ)  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
  

    Α΄ΕΙ∆ΟΣ: 
4.487.805,00 €  
 
 
 

Β΄ΕΙ∆ΟΣ: 
221.138,00  
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΣΥΝΟΛΟ  
4.708.944,00 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

               Α΄ΕΙ∆ΟΣ: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ): 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013»  

ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ -304086 

Π.∆.Ε 2010ΣΕ05080014 

       Β΄ΕΙ∆ΟΣ: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ): 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-
2013» 

ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ -333402 

Π.∆.Ε 2011ΣΕ05080001 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Εντος   έξι  (6) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης 
(Εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ∆/νση ∆ιαχείρισης Υλικού/Α.Ε.Α. Αµυγδαλέζα  Αττικής. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ∆ύο  (2) µήνες από την παράδοση 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΠΙ %) 

   ΥΠΕΡ: 
  α)   Γ.∆.Κ.Π.:  0,1024                   
  β)    Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ:  0,1024 
         ΣΥΝΟΛΟ          0,2048 
Στις  παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνονται τέλος χαρτοσήµου 
2% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

- 

     
             ΦΟΡΟΣ  

Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθρο 24 Ν.2198/1994) 

            ΦΠΑ 23% 
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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο 
αντίγραφα. 

 
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
1.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
1.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της 

προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

- Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά, 

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισµένο φάκελο 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως  φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

1.4.2. 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 του κυρίως φακέλου.  

1.4.3. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο.   
Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται 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 
33-55,κ.ο.κ.). 

1.4.4. 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 επί αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα ».   
Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι.   
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 
1.5. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η 
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αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 
προσφορών. 

 
1.6. Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007 και τις 
οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  

1.6.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 25 του Π.∆.118/2007. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%,επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α. ή της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί   

1.6.2. 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 ή της 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 
α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, 
ήτοι: 

 i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1) 

 ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 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) 

 ii) 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) 

 iv) 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 (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) 

 v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

 - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση περί µη 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1.6.2.α 
του παρόντος υποβάλλουν: 
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 
1.6.2.α υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση 
της παρ. 1.6.2.α του παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που 
συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

β) ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

γ) ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
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κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Á101), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

δ) ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ε) 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. 

στ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ,ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν ( ρητά 
κατονοµαζόµενες ),προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα ,µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο 
ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 
συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους  ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις ,οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους ,ορίζοντας ρητά 
την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, 
καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν ,προκειµένου για νοµικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα τους ,προκειµένου για φυσικά πρόσωπα . 
 

ζ) ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές. 

η) ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

θ) Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) 
ι) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 , κατά περίπτωση, και 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού 
∆ιατάγµατος. 

− Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 

1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, σύµφωνα µε την περ.γ, παρ.1 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, 
εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 

1.6.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τις παρ.3 και 4 
του άρθρου 11 του Π.∆. 118/07 . 

1.6.5. Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 18 του 
Π.∆. 118/07. 

1.6.6. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή 
τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

1.6.6.1.6.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν 
ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων και τα όρια τους 
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όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3.1.8. της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα 
προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π∆ 
118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

1.6.7.1.6.8. Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου 
ευρώ (1.000.000,00 €) οι ανώνυµες εταιρείες 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 
προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου: 
α)  εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Π.∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄) «ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών 
Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 
3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 

β)  εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε 
ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05 και 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.  

1.6.8.1.6.9. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
1.7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι : 

1.7.1. Η Τεχνική Προσφορά.  
1.7.2. ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07: 

α)  Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, 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 καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.7.3. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆. 118/07 (εφόσον ζητούνται από την διακήρυξη). 
Α)  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών, 

τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών 
του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κ.τ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
(π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− 
EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής.  

Β)  Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα πρέπει από τον 
προµηθευτή να προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. 
Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των 
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σχετικών οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από 
φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και 
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).  

Γ)  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση Εκθέσεων 
∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε 
επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευµένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων.  

 
1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

− Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
-  Μαζί µε την Οικονοµική Προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί και Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς, για κάθε Προσφερόµενο Είδος ξεχωριστά, µε βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, της παρούσας.  

− Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται 
κατωτέρω : 

1.8.1. ΤΙΜΕΣ 
1.8.1.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου 

µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθµητικώς. 

1.8.1.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

1.8.1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.8.1.5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.8.1.6. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις  

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική 
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης 
του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρίας.  

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής 
Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν 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. 

γ-  ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από 
κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω 
Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης 
Τελωνειακής Ένωσης. 

1.8.1.7. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  
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Ι.  Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

ΙΙ.  Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) 

III. Το σε ΕΥΡΩ αναλογούν για κάθε όχηµα ποσό τέλους ταξινόµησης. 
ΙV.  Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη , η τιµή της προσφοράς 

(προ Φ.Π.Α. και τελών ταξινόµησης ) για παράδοση του είδους ελεύθερου στις 
αποθήκες του φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και 
όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

Σηµ.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% πλήν της κράτησης για την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

1.8.1.8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη η 
τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για την µονάδα κάθε είδους χωριστά . 

1.8.1.9. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη 
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για 
κάθε µέρος από αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο 1.8.1.7. Η σύγκριση των προσφορών θα 
γίνεται στη συνολική τιµή του προσφεροµένου είδους και όχι στις τιµές των µερών. 

1.8.1.10. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς . 

1.8.1.11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

1.8.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1.8.2.1. Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 

πληρωµής: 
α.  Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του είδους 
β. Ι - Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µετά την υπογραφή της σύµβασης µε την 

κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύµφωνη µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07). 

- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα άρθρα 
25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.∆.118/07. 

- Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείτε 
τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από 
την ηµεροµηνία λήψεως αυτής µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 

- Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 
δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (απόφ. 
2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο 
έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την 
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής 

 ΙΙ - Το υπόλοιπο, είτε µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 
20% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µε το µακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής 
και εξόφλησης της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό Φ.Π.Α. µετά την 
οριστική παραλαβή των ειδών 

1.8.2.2. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις µόνο µετά 
την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη 
διακήρυξη. 

1.8.2.3. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωµής, 
λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής. 
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1.8.2.4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του Π.∆. 118/07 και την υπ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών . 

1.8.2.5. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους 
µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα 
ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα. 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ο αγοραστής 
υπολογίζεται ως  ο απλός τόκος για την καθυστερηµένη πληρωµή σε επιτόκιο το οποίο είναι 
ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες. 

 
1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

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.  
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής 
της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 
1.10. Επισηµαίνεται ότι: 
1.10.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
1.10.2. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της παρούσης αποτελεί 

απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.10.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.10.5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

1.10.6. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι  περισσότερες της 
µιας, του συµµετέχοντος υποχρεουµένου να κατονοµάζει, ρητώς την κύρια και εναλλακτική 
προσφορά του. 

• Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

• Σε περίπτωση υποβολής πλέον της µιας (1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαµβάνεται υπόψη 
ουδεµία των  εναλλακτικών προσφορών. 

1.10.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή για το σύνολο 
της ποσότητας του κάθε είδους χωριστά. 

 
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.1. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
− Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & 

Αποσφράγισης των προσφορών. 
− Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
− Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 

γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.  
2.2. Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

− Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της 
προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο 
της οικονοµικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά.  
Επισηµαίνεται ότι στην οικονοµική προσφορά γίνεται διάτρηση µε σφραγισµένο τον φάκελο 
στον οποίο περιέχεται. 
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− Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µετά την διάτρησή τους 
µονογράφονται, τίθεται σφραγίδα από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται 
όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και 
παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειµένου 
να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. 

− Η διάτρηση θα περιλαµβάνει τον αριθµό της ∆/ξης, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής της 
και την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνισµών π.χ. 295 -17-11-10 

− Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

2.3. Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Π.∆. 118/07 στις 
προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
προσφορών.  

2.4. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, µε υπουργική απόφαση, αποσφραγίζονται από το αρµόδιο 
όργανο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί. 

− Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

2.5. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.  

 
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
3.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, 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 το Ν 2672/1998 (Φ.Ε.Κ.290/Α΄), οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 
παραγράφου 3.1.6. του παρόντος. 

3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως 
άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

3.1.3. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει 
ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την 
ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η 
οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η 
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 

3.1.4. Το αρµόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση 
και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση-
ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 

3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 
προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία. 

3.1.6. ∆ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 

3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφης Ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

 i) για 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 



ΓΙΑ ΤΗΝ ∆/ΞΗ _3/2013  

 

 - 15 - 

15

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 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/EOK 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) 

 ii κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 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, πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφης Ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφης Ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους (δηλαδή το αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης µε 
το οποίο είναι εγγεγραµµένοι σε αυτό), 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. 

3.1.6.2. 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 3.1.6.1.  

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. 

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.  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 κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ε.  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 
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οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

3.1.6.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  
α.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.6.1 και 3.1.6.2 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 Πρόεδρος 
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, πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφης Ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 
- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας 
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας 
της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

3.1.6.4. Οι συνεταιρισµοί:  
α.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφης Ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.  

β.  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για 
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 
3.1.6.3. 

γ.  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3.1.6.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 

3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις της παρ.3.1.6. του παρόντος, 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 στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

3.1.8. ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας των συµµετασχόντων και τα όρια τους: 
i)  Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.  
ii) Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, 

επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων), από τα οποία θα 
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για 
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του προσφερόµενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της 
τριετίας θα υποβάλει ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 
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3.2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 ή, εφόσον τούτο 
προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Π.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις 
αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε 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 πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. 
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. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 
του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, 
των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, 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  προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
 
3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
3.3.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα µέχρι ποσοστού 30% , εφόσον πρόκειται για 
διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

3.3.2. 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.  

3.3.3. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την ∆/ξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. 

3.3.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος 
παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 
 
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
4.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
4.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

4.1.2. Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ ή της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

4.1.3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και 
η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη. 

4.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς 
Φ.Π.Α.  
-Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
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4.1.5. Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

4.1.6. Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

4.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Π.∆..118/07. 
4.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού µε επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του 
Κ.Π.∆.) ή να µετατίθεται . 
4.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν.3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων , Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών». 
 
4.4. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΡΩ. 
4.4.1. Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου ΕΥΡΩ 

(1.000.000,00 €), η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 3310/05, 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 ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 
3414/05. 

4.4.2. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις υπάγονται στα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 
20977/23.08.2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005.   
Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκοµίζουν πριν την υπογραφή της σύµβασης στην αναθέτουσα 
αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
∆ιακήρυξης . 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς 
(συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. 
 

ΒαθµολογίαηΣταθµισµέν

ΤιµήΣυγκριτική
Λ =  

 
Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή προσφοράς, το κόστος 
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή. 
  
Η συγκριτική τιµή θα προκύπτει βάσει του τύπου:  
 
Συγκριτική Τιµή = Τ + [Κ]  
όπου: 

T= τιµή προσφοράς µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Κ= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.2β του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Τα κατατιθέµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέµενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού 
οίκου. 

 
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 

στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόµενου είδους για επτά (7) έτη τουλάχιστον, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια οχηµάτων για 

τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, για πέντε 
(5) τουλάχιστον έτη  για την αντισκωριακή προστασία και για έξι (6) τουλάχιστον έτη για τις 
αντιβανδαλιστικές µεµβράνες εφόσον τα οχήµατα δεν φέρουν αντιβανδαλιστικά τζάµια.. Κατά τη 
διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό 
προµήθεια είδους προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε 
κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός 
των αναλώσιµων υλικών.  

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού 
ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα 
καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών. 

 
5. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
- Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆/ξης.  Σελίδες τριάντα (30). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )    Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
 Προς 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 ΓΕΝ. ∆\ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ∆\ΝΣΗ : Μεταφορικών Μέσων & Μηχαν/κού Εξοπλισµού 
 ΤΜΗΜΑ  Α΄ 
 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……….. 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ. ………………………(και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ της εταιρείας 
………………………………………………………. ∆\νση 
…………………………………………………………. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο 
διαγωνισµό της ………………………………………………για την προµήθεια 
……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ. \ δ\ξή σας και το οποίον ποσόν καλύπτει 
το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί   
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
-  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 
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
 - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 
 
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 
 
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.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )    Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
      ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς 
 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 ΓΕΝ. ∆\ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ∆\ΝΣΗ : Μεταφορικών Μέσων & Μηχαν/κού Εξοπλισµού 
 ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….. 
 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος 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 τη προµήθεια 
……………………………………(αρ. διακ/ξης ……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και 
το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...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 
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ 
εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 
 
Βεβαιούται 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.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )    Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 ΓΕΝ. ∆\ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ∆\ΝΣΗ : Μεταφορικών Μέσων & Μηχαν/κού Εξοπλισµού 
 ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ ……….. 
 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ. ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
………………………………………..∆\νση………………………………………………για την λήψη 
προκαταβολής ίσης µε το % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της µε 
αριθ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια 
……………………………….της (αριθ. ∆ιακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του …………., πλέον 
τόκων κατ εφαρµογή των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07. 
 
-  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 
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ 
εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 
 
-  Βεβαιούται 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )    Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 ΓΕΝ. ∆\ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ∆\ΝΣΗ : Μεταφορικών Μέσων & Μηχαν/κού Εξοπλισµού 
 ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….. 
 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος 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 τη προµήθεια ……………………………………(αρ. ∆ιακ/ξης……….) 
προς κάλυψη αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το …% 
της συµβατικής προ Φ.Π.Α. 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 
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ 
εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 
- Βεβαιούται 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :   /2013 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ …..’ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ* 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ* 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.(€) 

1     

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

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς  Φ.Π.Α. (€) 
(ολογράφως)  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α. 23% ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

Ε.Τ.Τ. 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Ε.Τ.Τ. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, µε Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. 
(αριθµητικώς)  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, µε Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. 
(ολογράφως) 

 

 
* Συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Α΄, και κάθε είδους δαπανών για 
παράδοση αυτών ελευθέρων.                                                   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                                                                                (υπογραφή  - σφραγίδα)      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

       

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
& ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Νο 321 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 Τ.Κ. 101 81 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:   

ΕΙ∆ΟΣ:   
ΦΟΡΕΑΣ:  
ΣΧΕΤΙΚΗ ∆/ΞΗ:  

 
Σήµερα την ________ του µηνός _____ του έτους _________ (DD.MM.YYYY), ηµέρα ______ στο 
Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Πλατεία Κάνιγγος), οι υπογεγραµµένοι: αφ’ ενός o/η κ. 
_________, Προϊστάµενος/η της ανωτέρω ∆/νσης, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά της αυτή το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε βάση τις κείµενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία µε την επωνυµία 
«_____________», Α.Φ.Μ. _________, ∆ΟΥ ________, που εδρεύει στη ___________, Τ.Κ. _______ 
___________, τηλ. ___ ______, FΑΧ ___ ______, που νοµίµως εκπροσωπείται από τον από τον κο/κα 
………………………….µε Α.∆.Τ.: …………………..,  βάσει του υπ’ αριθµ. ……………….Πρακτικού 
του ∆.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης ∆.Σ. σε σώµα ………………………), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα εξής: 
 
Με βάση τη ∆/ξη ………………. (συµπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί 
επαναλήψεως διαγωνισµού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) διενεργήθηκε την 
……………………… ανοικτός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για 
την προµήθεια ………………………………….., προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………………… € 
για την κάλυψη των αναγκών του ………………………. 
 
Τα αποτελέσµατα του παραπάνω αναφεροµένου διαγωνισµού κατακυρώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 
………………………….. Απόφαση, και µε την υπ’ αριθµ. ………………………… Οριστική 
Ανακοίνωση κατακύρωσης (συµπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο 
όνοµα της εταιρείας µε την επωνυµία: «……………………………………» σύµφωνα µε την προσφορά 
της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), συµπεριλαµβανοµένων 
των νοµίµων κρατήσεων, των τελών ταξινόµησης και ποσοστού 23% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται 
στα επόµενα άρθρα. 

 
Σύµφωνα µε την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε  το Ν. 3414/2005», η εταιρία ……………… υπέβαλε την από 
…………….υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 των νοµίµων εκπροσώπων της ότι δεν 
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έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρ. 3 του Ν. 3310/2005 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το Άρθρ. 3 του Ν. 3414/2005, 
 
Ύστερα από αυτά, ο κος/κα …………………….., µε την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει στην 
ανωτέρω εταιρεία, ονοµαζόµενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια 
µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είναι η προµήθεια, ………………………………………………………………………., όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙ∆ΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες , τα είδη , οι τιµές και η Υπηρεσία για την οποία προορίζονται ορίζονται ως 
κατωτέρω :  

Υπηρεσία που 
ενδιαφέρεται 

Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή µονάδος 
(σε €) µε 

κρατήσεις χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

   

     

  Αξία ….. τεµαχίων:  €  

  
Πλέον Τέλη Ταξινόµησης  
(………. €/τεµ.): €  

  Γενικό Σύνολο: €  

 

Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελεύθερων, µε µέριµνα, ευθύνη και 
δαπάνη της προµηθεύτριας στο χώρο φύλαξης του φορέα, (αναγράφεται η δ/νση), για τον 
οποία προορίζεται και συµπεριλαµβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα 
µεταφοράς των.  

 

Η παραπάνω τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης σύµβασης και δεν 
υπόκειται σε καµία µεταβολή από οιαδήποτε αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προµήθεια είδη, που αναφέρονται στο Άρθρο 1, καινούρια, αµεταχείριστα και 
σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας, η οποία καλύπτει τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της ∆/ξης ………………, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, 
που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ: Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει εντός χρονικού διαστήµατος ____ (__) 
µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου στους 
τόπους που προβλέπονται στο Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης δηλαδή: (αναγράφεται η διεύθυνση) 
Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού µε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 26 και 32 του 
ΚΠ∆ 118/07). 
Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κηρύξεως της προµηθεύτριας έκπτωτης. 
 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της σύµβασης θα γίνει από 
αρµόδια Επιτροπή σύµφωνα µε την Π1/2489/95 Απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου (ΦΕΚ 764/Β/95), 
στον τόπο παράδοσης, εντός __________ (__) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης αυτών.  

Άρθρο 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-SERVICE: (Συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: (Συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 
 
Κατά τα λοιπά για την εγγύηση καλής λειτουργίας και για την συντήρηση, επισκευή, ισχύουν τα όσα 
ορίζονται στη ∆/ξη ___/____, σε συνδυασµό µε την τεχνική και οικονοµική προσφορά της 
προµηθεύτριας εταιρείας. 

Άρθρο 6ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια αυτοκινήτων, θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή, µέσω της αρµόδιας Υ.∆.Ε. (συµπληρώνεται κατά περίπτωση), ύστερα από έγγραφη 
εντολή της Yπηρεσίας µας και µετά από την διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής, 
µε έκδοση στο  όνοµα της προµηθεύτριας  εταιρείας  «……………………………………………» 
χρηµατικού εντάλµατος, µέχρι του ποσού των ………………….€ και θα βαρύνει τον 
………………………………. ως το Παράρτηµα Β’, παρ. … της ∆/ξης ………… αναφέρεται, ήτοι: 
(συµπληρώνεται κατά περίπτωση) 
 
Η καταβολή των τελών ταξινόµησης θα γίνεται µε βάση τα σχετικά αποδεικτικά πληρωµής των και 
µέχρι το ποσό των …………. € ανά τεµ. (………….συνολικά), όπως αυτά αναφέρονται στην 
οικονοµική προσφορά της προµηθεύτριας. 
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 
Κ.Π.∆.  (Π.∆. 118/07).  
 
Η δαπάνη για την πληρωµή της προµήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές 
αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της διακήρυξης __/____, οι οποίες ανέρχονται σε _____% 
συνολικά και θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταµεία από την αρµόδια για την πληρωµή Υπηρεσία ως εξής: 
(αναγράφονται τα ταµεία µε το αντίστοιχο ποσοστό): 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις επιβαρύνονται µε τέλος χαρτοσήµου 2% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του 
χαρτοσήµου, πλήν της κράτησης για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι: 
1. ∆εν θα γίνεται πληρωµή από το ∆ηµόσιο χωρίς προηγούµενη προσκόµιση από 

την προµηθεύτρια στην αρµόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίο να 
προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό, διαφορετικά θα 
αποδίδεται από το ∆ηµόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7. 

2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προµηθείας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο 24 του 
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Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94). 
3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συµβατική αξία θα καταβληθεί από την Προµηθεύτρια στο ∆ηµόσιο 

Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η προµηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθµ. …………………………. εγγυητική επιστολή εκ ποσού 
………….. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….. για την καλή εκτέλεση της παρούσης. 
 
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί  στην προµηθεύτρια  
µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 
 
Η προµηθεύτρια υποχρεούται, πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ισχύος ………………….. ετών, για την καλή 
λειτουργία των ειδών (σύµφωνα µε την το Παράρτηµα ∆΄ της ∆/ξης ………….., εκ ποσοστού ίσου µε το 
2,5% της συµβατικής αξίας αυτών, χωρίς ΦΠΑ και τέλη ταξινόµησης, ήτοι εκ  ……………….. € 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συµβαλλοµένων µερών, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο όµοια πρωτότυπα σε 
απλά φύλλα χάρτου . 
 
Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, το µεν ένα θα κατατεθεί στο αρµόδιο Τµήµα της ∆/νσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης , το δε άλλο θα πάρει ο 
εκπρόσωπος της Προµηθεύτριας, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό της. 
 
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) 
Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 
43/Α/22.3.94), του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007), Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις τις οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07 ΦΕΚ.150/Α/10-07-2007) , των οποίων η 
προµηθεύτρια έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασµό προς τους όρους της 
∆/ξης µε αριθµ. …….. και την τεχνική και οικονοµική προσφορά της. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
____ _________ 

Για την Προµηθεύτρια Εταιρία 
«________ _______» 

 
Xxxx YYYYY 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ: 
0080 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ.Α.ΕΙ∆ΟΥΣ : 34114200-1 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 184 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.520.000,00 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ε.Π.Π. 2010 

ΤΜΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 1.1 Σκοπός 
  Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας για την προµήθεια από το εµπόριο αστυνοµικών αυτοκινήτων υβριδικής 

τεχνολογίας. 

  1.2 Σχετικά βοηθήµατα 
      1.2.1 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
     1.2.2 Πληροφορίες από το εµπόριο. 

     1.2.3 Η ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Γενική περιγραφή 
Το όχηµα πρέπει να είναι προϊόν σειράς, καινούργιο, 
σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας και κατάλληλο 
µορφολογικά για περιπολικό αυτοκίνητο. Να είναι 
κλειστού ενιαίου αµαξώµατος και καταλλήλων 
διαστάσεων για άνετη µεταφορά τουλάχιστον τεσσάρων 
(4) ατόµων (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού). 

2.1 Τεχνικά - Λειτουργικά - Φυσικά χαρακτηριστικά 

   2.1.1 Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

   2.1.2 Τύπος οχήµατος. 

   2.1.3 Έκδοση. 

   2.1.4 Εργοστάσιο κατασκευής και έτος. 

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

   2.2.1 

Η απαιτούµενη ενέργεια για την κίνηση του οχήµατος 
να προέρχεται από τη συνεργασία ενός συµβατικού 
κινητήρα εσωτερικής καύσης (αµόλυβδης βενζίνης ή 
diesel) και ενός ή περισσότερων ηλεκτροκινητήρων. 

   2.2.2 
ινητήρας εσωτερικής καύσης, υδρόψυκτος, κυβισµού 

από 1.300cc έως και 2.000cc.  
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   2.2.3 
Συνολική απαιτούµενη ισχύς υβριδικού οχήµατος 
(συνδυασµένη ηλεκτροκινητήρα & συµβατικού 
κινητήρα) τουλάχιστον 70Kw.  

   2.2.4 
Οι εκποµπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την 
ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία την 
ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. 

   2.2.5 
Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κινητήρα: 

   2.2.5.1 Κυβισµός. 

   2.2.5.2 Τύπος κινητήρα. 

   2.2.5.3 
Μέγιστη ισχύς χωρίς τον ηλεκτροκινητήρα στις 
αντίστοιχες στροφές. 

   2.2.5.4 
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) χωρίς τον ηλεκτροκινητήρα 
στις αντίστοιχες στροφές. 

   2.2.5.5 Μέγιστος αριθµός στροφών. 

   2.2.5.6 Σχέση συµπίεσης. 

   2.2.5.7 Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου. 

   2.2.5.8 Προτεινόµενος τύπος καυσίµου. 

   2.2.5.9 Τύπος ηλεκτροκινητήρα. 

   2.2.5.10 
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα στις αντίστοιχες 
στροφές. 

   2.2.5.11 
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) του ηλεκτροκινητήρα στις 
αντίστοιχες στροφές. 

   2.2.5.12 
Μέγιστη ισχύς (Kw) συνδυασµένη (ηλεκτροκινητήρα & 
συµβατικού κινητήρα). 

   2.2.5.13 
Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας της 
προσφερόµενης υβριδικής τεχνολογίας. 

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

    2.3.1 

Συµπλέκτης 
Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να 
λειτουργεί υδραυλικά ή µηχανικά. Γίνεται αποδεκτό 
και σύστηµα ηλεκτρικής/ηλεκτρονικής λειτουργίας 
του συµπλέκτη χωρίς την παρουσία αντίστοιχου 
πεταλιού. 

    2.3.2 

Κιβώτιο ταχυτήτων 
Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει πέντε (5) τουλάχιστον 
συγχρονισµένες ταχύτητες εµπρόσθιας κίνησης και µία 
(1) όπισθεν. Γίνεται αποδεκτό και ηλεκτρονικά 
ελεγχόµενο κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης. 

    2.3.3 
Να περιγραφεί το προσφερόµενο σύστηµα µετάδοσης 
και να δοθούν οι σχέσεις ταχυτήτων του κιβωτίου. 

2.4 ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 

    2.4.1 

Η τελική ταχύτητα του οχήµατος να είναι τουλάχιστον 
75 Km/h και η επιτάχυνσή του να είναι µικρότερη 

από 12,5 δευτερόλεπτα(sec), για την ανάπτυξη 100 
Km/h από στάση. 

    2.4.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

    2.4.2.1 Μέγιστη ταχύτητα (Κm/h). 

    2.4.2.2 Επιτάχυνση(sec) 0-100Km/h. 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

   2.5.1 
Το τιµόνι να είναι στο αριστερό µέρος µε υποβοήθηση, 
µε σύστηµα αυτόµατης επαναφοράς και να µπορεί να 
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κλειδώνει. Η διάµετρος του κύκλου στροφής να είναι 
όσο το δυνατόν µικρότερη. 

   2.5.2 
Να περιγραφεί το σύστηµα διεύθυνσης και να δοθούν 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

   2.5.2.1 ∆ιάµετρος στροφής (m) – µεταξύ πεζοδροµίων. 

   2.5.2.2 Στροφές τιµονιού από τέρµα σε τέρµα. 

2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

    2.6.1 

Να φέρει αξιόπιστο και ενισχυµένο σύστηµα 
ανάρτησης, µε αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε 
τροχό, το οποίο να εξασφαλίζει την ευσταθή και 
ασφαλή κίνηση του οχήµατος. 

    2.6.2 
Να περιγραφεί το σύστηµα ανάρτησης και να δοθούν 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

    2.6.2.1 Τύπος εµπρόσθιας ανάρτησης. 

    2.6.2.2 Τύπος πίσω ανάρτησης. 

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 

   2.7.1 

Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώµατος 
µε υποβοήθηση τύπου SERVO. Να υπάρχει χειροπέδη 
που να εξασφαλίζει την ασφαλή στάθµευση. Η πέδηση 
να γίνεται εµπρός µε δίσκους και πίσω κατά 
προτίµηση µε δίσκους. Να υπάρχει σύστηµα 
αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (Α.Β.S.).  

   2.7.2 
Να περιγραφεί το σύστηµα πέδησης και να δοθούν τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

   2.7.2.1 ∆ιάµετρος των δίσκων εµπρός. 

   2.7.2.2 ∆ιάµετρος των δίσκων ή ταµπούρων πίσω. 

2.8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ 

   2.8.1 

Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασµένοι από 
ελαφρύ κράµα αλουµινίου µεγάλης αντοχής. Τα 
ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) 
κατασκευής τελευταίου έτους πριν από την παράδοση 
των οχηµάτων, καινούργια, όχι από αναγόµωση, χωρίς 
αεροθαλάµους (TUBELESS), να έχουν έγκριση τύπου 
και να ανταποκρίνονται στις Eυρωπαϊκές προδιαγρα-
φές E.T.R.T.O. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός 
κατά προτίµηση όµοιος µε τους κανονικούς.  

   2.8.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

   2.8.3 

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

   2.8.4 Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόµενων ζαντών. 

2.9 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 

   2.9.1 

Το εξωτερικό µήκος του οχήµατος να είναι µεγαλύτερο 
από 4 µέτρα, το εξωτερικό πλάτος (χωρίς καθρέπτες) 
τουλάχιστον 1,65 µέτρα και το εξωτερικό ύψος (χωρίς 
κεραία ή µπάρα οροφής) από 1,40 έως 1,52 µέτρα. 

   2.9.2 
Το µεταξόνιο του οχήµατος να είναι µεγαλύτερο από 
2,50 µέτρα. 

   2.9.3 
Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, µε όρθια τα 
πίσω καθίσµατα και έως την οροφή να είναι 
τουλάχιστον 250λίτρα. 
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   2.9.4 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

   2.9.4.1 Εξωτερικό µήκος (mm). 

   2.9.4.2 Εξωτερικό πλάτος (mm)-χωρίς τους καθρέπτες. 

   2.9.4.3 
Εξωτερικό ύψος (mm) – χωρίς την κεραία ή µπάρα 
οροφής. 

   2.9.4.4 Μεταξόνιο (mm). 

   2.9.4.5 Εµπρόσθιο µετατρόχιο (mm).  

   2.9.4.6 Οπίσθιο µετατρόχιο (mm). 

   2.9.4.7 Εσωτερικό µήκος (mm). 

   2.9.4.8 Εσωτερικό πλάτος (mm). 

   2.9.4.9 Εσωτερικό ύψος (mm). 

   2.9.4.10 Απόβαρο (Kg). 

   2.9.4.11 Ωφέλιµο (χωρίς οδηγό) (Kg). 

   2.9.4.12 Μέγιστο µεικτό βάρος (Kg). 

   2.9.4.13 Ικανότητα έλξης µε φρένα (Kg) / χωρίς φρένα (Kg). 

   2.9.4.14 Μέγιστη φόρτωση οροφής (Kg). 

   2.9.4.15 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου (λίτρα). 

   2.9.4.16 
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών, µε όρθια τα πίσω 
καθίσµατα έως την οροφή και έως την εταζέρα (λίτρα). 

2.10 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ –ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 

    2.10.1 Να δοθούν οι τιµές ως ακολούθως: 

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

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

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

    2.10.1.4 Τιµές εκπεµπόµενων καυσαερίων ανά ρύπο.  

2.11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

    2.11.1 Ενεργητική ασφάλεια 

    2.11.1.1 

Να υπάρχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών 
(Α.Β.S.), καθώς και ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας. 
Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα προσφερόµενα 
συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας. 

    2.11.2 Παθητική ασφάλεια 

    2.11.2.1 
Το όχηµα να φέρει προσαρµοσµένα ρυθµιζόµενα 
υποστηρίγµατα κεφαλής σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
κανονισµών ασφάλειας για όλους τους επιβαίνοντες. 

    2.11.2.2 

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

    2.11.2.3 
Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) αερόσακους, εκ των 
οποίων οι δυο (2) να είναι οδηγού-συνοδηγού. 

    2.11.3 
Να περιγραφούν όλα τα προσφερόµενα συστήµατα 
παθητικής ασφάλειας. 

2.12 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   2.12.1 

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

   2.12.2 
Να έχει τέσσερις (4) ή πέντε (5) πόρτες µε κρύσταλλα 
ασφαλείας. Όλα τα κρύσταλλα των πλευρικών θυρών 
να φέρουν αντιβανδαλιστικές µεµβράνες, ανοικτής 
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αποχρώσεως, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.  Γίνονται αποδεκτά και εργοστασιακά 
αντιβανδαλιστικά τζάµια. 

   2.12.2.1 
Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µεµβρανών 
ή των αντιβανδαλιστικών τζαµιών. 

   2.12.3 

Στο θάλαµο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετηµένα 
ένα ή δύο φωτιστικά που θα ανάβουν και σε περίπτωση 
που δεν έχει ασφαλίσει µια από τις πόρτες του οχήµα-
τος. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευµατοδότης για 
τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (µπαλαντέζα). 
Επίσης, να υπάρχει φωτισµός στο χώρο αποσκευών.  

   2.12.4 
Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον 
του εν λόγω τάπητα να υπάρχουν και προστατευτικά 
πατάκια τα οποία να είναι κινητά για να πλένονται. 

   2.12.5 

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

   2.12.6 

Τα καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού να είναι κατά 
προτίµηση τύπου bucket, ώστε να επιτυγχάνεται καλή 
πλευρική στήριξη. Όλα τα καθίσµατα να φέρουν επέν-
δυση αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης. 

   2.12.7 
Η πρόσβαση της δεξαµενής του καυσίµου να 
ασφαλίζει. 

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

   2.12.9 

Να φέρει υποχρεωτικά σύστηµα θέρµανσης 
(καλοριφέρ) και εργοστασιακή συσκευή ψύξης  (Air 
Conditioned ή Clima) µε ανάλογη θερµαντική και 
ψυκτική ικανότητα και µε ρυθµιζόµενη παροχή αέρα. 
Να υπάρχει σύστηµα διοχέτευσης αέρα προς το 
αλεξήνεµο. 

   2.12.10 

Να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον 
Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, να φέρει φώτα οµίχλης εµπρός, 
φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόµατα 
µόλις τεθεί η όπισθεν και τρίτο φως πέδησης. 

   2.12.11 

ο 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: 

   2.12.11.1 Ταχύµετρο και στροφόµετρο.  

   2.12.11.2 
∆είκτη ποσότητας καυσίµου και όργανο θερµο-
κρασιών. 

 

   2.12.11.3 
Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσω-
ρευτή και χαµηλής πίεσης λαδιού. 

 

   2.12.11.4 Ηχητικό όργανο.  
   2.12.11.5 ∆ύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού.  

   2.12.11.6 
∆υο (2) ηλεκτρικούς ρυθµιζόµενους εξωτερικούς 
καθρέπτες και έναν εσωτερικό.  

 

   2.12.11.7 

Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τριών (3) 
ταχυτήτων και σύστηµα πλύσεως αλεξήνεµου µε 
νερό. Εφόσον το αυτοκίνητο έχει πέντε πόρτες να 
φέρει και πίσω υαλοκαθαριστήρα µε σύστηµα 

 



ΓΙΑ ΤΗΝ ∆/ΞΗ _3/2013  

 

 - 35 - 

35

πλύσεως. 

   2.12.11.8 Αντίσταση αποθάµβωσης πίσω παραθύρου.  

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

 

   2.12.11.10 
Χειριστήρια συστήµατος θέρµανσης – ψύξης - 
αερισµού. 

 

   2.12.11.11 Χειριστήρια ή λυχνίες  υβριδικού συστήµατος.   

   2.12.11.12 Ηλεκτρικό αναπτήρα.  

   2.12.11.13 Εργοστασιακό ράδιοCD µε ηχεία και κεραία.  

   2.12.11.14 Κεντρικό κλείδωµα.  

   2.12.11.15 Μια (1) τουλάχιστον ποτηροθήκη εµπρός.  

   2.12.12 

Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες του 
τυχόν επιπλέον προσφεροµένου εξοπλισµού   
(εσωτερικού, εξωτερικού), των οργάνων ελέγχου 
οδήγησης κ.λπ.  

 

   2.12.13 

Να κατατεθούν τα πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και 
φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του 
προσφεροµένου υβριδικού οχήµατος, καθώς και 
επικυρωµένο αντίγραφο κοινοποίησης έγκρισης 
τύπου οχήµατος υβριδικής τεχνολογίας από χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση 
Ελληνικό. 

 

2.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
 

   2.13.1 

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

 

2.14 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  

   2.14.1 Φωτεινή σήµανση-µπάρα φωτισµού  

   2.14.1.1 

Η φωτεινή σήµανση των (149) οχηµάτων να γίνεται 
µε µπάρα φωτισµού τεχνολογίας «LED», η οποία να 
είναι τοποθετηµένη επί της οροφής του οχήµατος 
και να έχει αεροδυναµική µορφή για να 
παρουσιάζει τη µικρότερη δυνατή αντίσταση στον 
αέρα. 
Να αποτελείται από µια ενιαία βάση από ελαφρύ 
µέταλλο, ανθεκτικό σε οξείδωση και στις 
στρεβλώσεις, όπου να είναι εγκατεστηµένα δέκα έξι 
(16) κατευθυντικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας 
«LED» και δύο (2) συστήµατα πλευρικών προβολέων 
ανίχνευσης και εφ’ όσον απαιτείται, ανάλογες 
τροφοδοτικές µονάδες, όλα σε ενιαίο σύνολο.   
Το όλο σύνολο να παρέχει απόλυτη στεγανότητα στη 

σκόνη και το νερό. Το κάλυµµα να είναι από 
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πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate, 

είτε άλλο ανάλογο υλικό, µονοκόµµατο, µπλέ 

απόχρωσης, που δεν θα ξεθωριάζει από την 

επίδραση των ηλιακών ακτινών για πέντε (5) χρόνια. 

   2.14.1.2 

Κάθε κατευθυντικό φωτιστικό σώµα τεχνολογίας 
«LED» να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) 
λυχνίες «LED» µε κάτοπτρο, γενιάς III ή 
µεταγενέστερης (διάµετρος λυχνίας τουλάχιστον 
5mm).  
Να είναι τοποθετηµένα επάνω στη βάση της µπάρας 
ως εξής: έξι (6) εµπρός, έξι (6) πίσω και τέσσερα (4) 
στις άκρες της µπάρας υπό γωνία µεταξύ τους. Αυτά 
να παράγουν ισχυρές αναλαµπές φωτισµού σε 
οριζόντιο επίπεδο 360ο µοιρών, χωρίς να αφήνουν 
τυφλό σηµείο. Εξ αυτών τα δύο (2) εµπρός να είναι 
χρώµατος λευκού, τα δύο (2) πίσω ερυθρού και τα 
υπόλοιπα δώδεκα (12) χρώµατος µπλε. 

 

   2.14.1.3 

Τα κατευθυντικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας 
«LED», για κάθε χρώµα φωτισµού, πρέπει να 
µπορούν να συγχρονίζονται µεταξύ τους και 
δύνανται να είναι είτε αυτοτροφοδοτούµενα (δηλαδή 
να διαθέτουν αυτόνοµες ενσωµατωµένες 
τροφοδοτικές µονάδες), είτε να τροφοδοτούνται από 
ανάλογες τροφοδοτικές µονάδες. Από αυτά, τα 
χρώµατος µπλε να παράγουν τουλάχιστον 70 
αναλαµπές το λεπτό έκαστο, µε τουλάχιστον τρεις 
(3) διαφορετικούς τρόπους αναλαµπής (µοτίβα), τα 
κόκκινα να έχουν τη δυνατότητα να αναβοσβήνουν 
εναλλάξ, ενώ τα λευκά να αναβοσβήνουν εναλλάξ 
και να παραµένουν σταθερά αναµµένα. Τα λευκά 
και τα ερυθρά να δύναται να λειτουργούν 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.  
Η σχεδίαση να εξασφαλίζει έντονη φωτεινή σήµανση 
στο όχηµα και ταυτόχρονα να µην είναι 
εκτυφλωτική, για τους οδηγούς των ακολουθούντων 
οχηµάτων. 

 

   2.14.1.4 

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

 

   2.14.1.5 

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

 

   2.14.1.6 

Το µήκος της µπάρας να καλύπτει όλο σχεδόν το 
πλάτος της οροφής του οχήµατος. Το ύψος χωρίς τα 
στηρίγµατα να είναι έως και 7 cm, το πλάτος έως 
και 32 cm, και το συνολικό της βάρος να είναι 
µέχρι 20 kg. 
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   2.14.1.7 

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

 

   2.14.1.8 

Η µπάρα να συνοδεύεται από ειδικές βάσεις 
στήριξης, που να επιτρέπουν την σταθερή 
τοποθέτηση της στην οροφή του οχήµατος. Αυτή να 
τοποθετηθεί σύµφωνα µε της κανόνες της τέχνης και 
της τεχνικής, ώστε να αποκλείεται η εισροή νερού 
στο όχηµα και η αποκόλλησή της ακόµη και στη 
µέγιστη δυνατή ταχύτητα του οχήµατος.  

 

   2.14.1.9 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης φωτεινής 
σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

   2.14.2 Φωτεινή σήµανση - µαγνητικός φανός  

   2.14.2.1 

Η φωτεινή σήµανση των (35) οχηµάτων να γίνεται µε 
έναν (1) µαγνητικό φανό οροφής τεχνολογίας 
«STROBΕ», µε σπειροειδές καλώδιο και 
προστατευτικό κάλυµµα του µαγνήτη, για την 
προστασία του χρώµατος του οχήµατος, ο οποίος να 
εκπέµπει περιµετρικά έντονες δέσµες χρώµατος 
µπλε και να παραµένει προσκολληµένος στην 
οροφή του οχήµατος στη µέγιστη ταχύτητα αυτού. 

 

   2.14.2.2 

Ο 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 µεγαλύτερο από 
70 αναλαµπές ανά λεπτό. Η εναλλαγή των µοτίβων 
της φωτεινής σήµανσης να πραγµατοποιείται µε 
διακόπτη τοποθετηµένο στο εσωτερικό της καµπίνας 
του αυτοκινήτου ή επί του καλωδίου, σε σηµείο 
άµεσα προσβάσιµο στον αστυνοµικό οδηγό και 
συνοδηγό. Να λειτουργεί µε συνεχές ρεύµα τάσεως 
12VDC και γείωση είτε αρνητικού είτε θετικού 
πόλου.  Το  συνολικό ύψος του να είναι µέχρι και 
15 cm και το βάρος του µικρότερο ή ίσο µε ένα (1) 
κιλό. Να δηλώνεται η µάρκα, το µοντέλο, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και η ταχύτητα σε χιλιόµετρα που 
αντέχει ο φανός, όταν είναι προσκολληµένος επί της 
οροφής. 

 

   2.14.2.3 

Η όλη κατασκευή του φανού να καλύπτεται στεγανά 
µε µονοκόµµατο κάλυµµα από  πλαστικό υλικό 
µεγάλης αντοχής polycarbonate, σε µπλε 
απόχρωση, που δε θα ξεθωριάζει από την επίδραση 
των ηλιακών ακτινών. Ο προµηθευτής να εγγυηθεί 
την ανθεκτικότητά του  για πέντε (5) τουλάχιστον 
χρόνια. 

 

   2.14.2.4 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης φωτεινής 
σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

   2.14.3 Ηχητική σήµανση    

   2.14.3.1 
Η ηχητική σήµανση όλων των οχηµάτων  να γίνεται 
µέσω ηλεκτρονικής σειρήνας. Αυτή να λειτουργεί µε 
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ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 12 VDC µε γείωση θετικού 
ή αρνητικού πόλου και να έχει µικρή κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε θέση STAND-BY 
να είναι µικρότερη από 150mA. Η ισχύς εξόδου του 
ενισχυτή να είναι τουλάχιστον 100Watts. Ο 
ενισχυτής να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 
τουλάχιστον τριών (3) διαφορετικών ήχων σειρήνας 
(απαραίτητοι τόνοι Wail, Yelp, Horn), σε περιοχή 
συχνότητας από 500 έως 1800 Hz, καθώς και 
εκποµπής οµιλίας από το ηχείο µε ένα  µικρόφωνο-
χειριστήριο. 

   2.14.3.2 

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) και κατά προτίµηση στο χώρο 
αποσκευών. 

 

   2.14.3.3 

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. Επίσης, να 
φέρει διακόπτη πλήρους απενεργοποίησης-
ενεργοποίησης αυτού, στο χώρο του οδηγού. 

 

    2.14.3.4 

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

 

    2.14.4 

Όλοι οι χειρισµοί της φωτεινής και ηχητικής 
σήµανσης των  (149) οχηµάτων να 
πραγµατοποιούνται από το µικρόφωνο – 
χειριστήριο, το οποίο να φέρει κατάλληλο αριθµό 
διακοπτών, για την επιλογή των τόνων σειρήνας και 
των επιθυµητών επιλογών λειτουργίας της µπάρας 
φωτισµού, ενώ όλοι οι χειρισµοί της ηχητικής 
σήµανσης των  (35) οχηµάτων να 
πραγµατοποιούνται από το µικρόφωνο – 
χειριστήριο, το οποίο να φέρει κατάλληλο αριθµό 
διακοπτών, για την επιλογή των τόνων σειρήνας. 
Αυτό να συνδέεται στον ενισχυτή µε αποσπώµενο 
σπειροειδές καλώδιο και να φέρει κόµβιο ρύθµισης 
της έντασης της οµιλίας. 

 

    2.14.5 

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.   

 

    2.14.6 

Ο προµηθευτής οφείλει να επισυνάψει στην 
προσφορά του πιστοποιητικό δοκιµών και µετρήσε-
ων του εκπεµπόµενου ήχου της σειρήνας. 

 

    2.14.7 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης ηχητικής 
σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

    2.14.8 
Να κατατεθούν πρωτότυπα εργοστασιακά ή νοµίµως 
επικυρωµένα φυλλάδια, από όπου να προκύπτουν 
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τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινής και 
ηχητικής σήµανσης.  

    2.14.9 

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. 

 

    2.14.10 

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

 

   2.14.5 Χρωµατισµός   

    2.14.5.1 

Ο εξωτερικός χρωµατισµός των (149) οχηµάτων 
(συµπεριλαµβανοµένων των καθρεπτών και 
προφυλακτήρων) να γίνει σε χρώµα λευκό. Αριστερά 
και δεξιά κατά µήκος του οχήµατος να 
επικολληθούν ειδικές αντανακλαστικές ταινίες 
χρώµατος µπλε, στο πίσω µέρος του οχήµατος να 
αναγραφεί η ένδειξη «POLICE», ενώ στις πόρτες 
οδηγού – συνοδηγού να επικολληθεί το έµβληµα της 
Ελληνικής Αστυνοµίας και κάτω από αυτό η ένδειξη 
«POLICE». Επίσης, στο πάνω µέρος του εµπρόσθιου 
και οπίσθιου ανεµοθώρακα, να επικολληθεί η 
ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και στην οροφή 
του οχήµατος ο αριθµός κυκλοφορίας αυτού. Το 
έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και οι 
Υπηρεσιακές ενδείξεις φαίνονται συνηµµένα στην 
παρούσα, σελ. 15. Οι διαστάσεις, η τοποθέτηση, η 
αντανακλαστικότητα, η απόχρωση των ανωτέρω και 
οι αριθµοί οροφής, να γίνουν σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

    2.14.5.2 

Ο εξωτερικός χρωµατισµός των (35) οχηµάτων να 
γίνει κατ’ επιλογή, από τουλάχιστον τρεις (3) 
διαφορετικές ανοιχτόχρωµες αποχρώσεις  από τις 
προσφερόµενες του εργοστασιακού φυλλαδίου του 
οχήµατος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

 

2.15 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

  2.15.1 

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

 

   2.15.2 
Εκτός των ανωτέρω κάθε όχηµα να συνοδεύεται από 
τον παρακάτω εξοπλισµό: 

 

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

    2.15.2.2 
Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες ευκόλως 
προσθαφαιρούµενες, χωρίς να χρειάζεται 
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µετακίνηση του οχήµατος, τοποθετηµένες σε ειδική 
θήκη.   

    2.15.2.3 

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

 

    2.15.2.4 

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

• Οινόπνευµα 

• Betadine 

• Οξυζενέ 

• Pulvo 

• Γάζες (1 πακέτο µη αποστειρωµένες) 

• Γάζες (1 πακέτο αποστειρωµένες) 

• Βαµβάκι (1 πακέτο) 

• Επιδέσµους ελαστικούς µεσαίου µεγέθους (3 
τεµάχια) 

• Hansaplast (1 κουτί) 

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

• Αµµωνία 

• Fenistil 

• Ψαλίδι  

• Durapore 

 

    2.15.2.5  Ένα (1) κουτί πλαστικά γάντια µεγάλου µεγέθους.  

    2.15.2.6  Ένα (1) κουτί µάσκες προσώπου µιας χρήσεως.  

    2.15.2.7 Ένα (1) πτυσσόµενο φτυάρι.  

    2.15.2.8 
Μία (1) λυχνία επίσκεψης (µπαλαντέζα) µε 
τουλάχιστον πέντε (5) µέτρα καλώδιο. 

 

   2.15.3 

Επίσης, µαζί µε τα οχήµατα και έναντι χωριστής 
τιµής, θα προσφερθούν δύο (2) πλήρεις σειρές 
ειδικών εργαλείων κατάλληλων για οποιαδήποτε 
επισκευή ή εργασία προετοιµασίας (Service), καθώς 
και δυο (2) διαγνωστικά µηχανήµατα αναγνώρισης 
βλαβών του προσφερόµενου οχήµατος. Η τιµή των 
ειδικών εργαλείων και των διαγνωστικών 
µηχανηµάτων, 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 του 
συνόλου ή µέρους αυτών.  

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 3.1 

Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής 
λειτουργίας του προµηθευτή, η οποία να αναφέρεται 
στην οµαλή και ανεµπόδιστη λειτουργία του 
πλήρους οχήµατος για τρία (3) τουλάχιστον έτη 
χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, εγγύηση 
αντισκωριακής προστασίας για πέντε (5) τουλάχιστον 
έτη και εγγύηση αντιβανδαλιστικών µεµβρανών για 
έξι (6) τουλάχιστον έτη, εφόσον το όχηµα δεν φέρει 
αντιβανδαλιστικά τζάµια. 

 

 3.2 
Στη διάρκεια της εγγύησης ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση 
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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. 

 3.3 

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

 

 3.4 

Ο  προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει 
ανταλλακτικά και οργανωµένο service για µία 
δεκαετία από την παράδοσή των οχηµάτων. Οι 
αιτήσεις στον προµηθευτή για ανταλλακτικά να 
ικανοποιούνται άµεσα. Οι όποιες δαπάνες 
προκύψουν και θα αφορούν ανταλλακτικά και 
υπηρεσίες service θα βαρύνουν την Ελληνική 
αστυνοµία  

 

 3.5 

Στη προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του 
προµηθευτή µε την οποία αναλαµβάνει τόσο στα 
κεντρικά όσο και στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία 
την οικονοµική επιβάρυνση του Α', Β' και Γ΄ Service 
του οχήµατος (εργατικά ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα). Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα 
διανυθέντα χιλιόµετρα ή τα χρονικά διαστήµατα  
που πραγµατοποιούνται αυτά, σύµφωνα µε τις 
προγραµµατισµένες συντηρήσεις του 
κατασκευαστικού οίκου, καθώς και οι εργασίες – 
έλεγχοι που θα πραγµατοποιούνται σε κάθε Service.  
Να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή 
πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραµµατισµένων 
συντηρήσεων του κατασκευαστή. 

 

 3.6 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει το 
σταθερό ποσοστό της παρεχόµενης έκπτωσης 
(τουλάχιστον 20%) στις τιµές των ανταλλακτικών του 
εκάστοτε ισχύοντος επίσηµου τιµοκαταλόγου. Η 
παρεχόµενη έκπτωση να ισχύει υποχρεωτικά, σε 
όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του 
προσφερόµενου οχήµατος. 

 

3.7 

Ο προµηθευτής υποχρεούται µαζί µε την τεχνική 
προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση των 
εξουσιοδοτηµένων συνεργείων σε όλη τη Χώρα. 
Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει ένα (1) 
τουλάχιστον συνεργείο σε κάθε µια από τις 
περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, 
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου. 

 

3.8 

Οι ανωτέρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 & 
3.7) να ισχύουν υποχρεωτικά και για τη φωτεινή-
ηχητική σήµανση και τις αντιβανδαλιστικές 
µεµβράνες, εφόσον το όχηµα δεν φέρει 
αντιβανδαλιστικά τζάµια. 

 

3.9 

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει υποχρεωτικά να 
καλύπτει µε δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια της 
εγγύησης, τη µεταφορά των προσφερόµενων 
οχηµάτων στα κεντρικά συνεργεία του, σε 
περίπτωση που αυτά δεν µπορούν να 
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επισκευασθούν στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του. 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ   

 4.1 

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

 

 4.2 

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

 

 4.3 

Τα οχήµατα να παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία, 
µε τουλάχιστον 10 λίτρα καύσιµο στη δεξαµενή 
τους. 

 

 4.4 

Κάθε όχηµα να συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο 
οδηγιών, χειρισµού και συντήρησης στην Ελληνική 
γλώσσα. Επίσης, κάθε όχηµα να συνοδεύεται από 
έντυπο οδηγιών χρήσης της φωτεινής και ηχητικής 
σήµανσης στα Ελληνικά, καθώς και έντυπο οδηγιών 
για τις αντιβανδαλιστικές µεµβράνες, εφόσον το 
όχηµα δεν φέρει αντιβανδαλιστικά τζάµια. 

 

 4.5 

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

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

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

 

 5.2 

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. 

 

 5.3 

Λειτουργικός έλεγχος 
Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγµατοληπτικά σε 
δέκα (10) από τα οχήµατα της προµήθειας. Κατά 
αυτόν τα επιλεγέντα οχήµατα θα οδηγούνται από 
οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδροµή 50 
χιλιοµέτρων, όπου θα γίνεται έλεγχος της καλής 
λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, 
κλεισίµατος θυρών, των συστηµάτων ψύξης-
θέρµανσης, αερισµού, πέδησης, φωτεινής-ηχητικής 
σήµανσης 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 για 
διαπίστωση τυχόν διαρροών. Οι δαπάνες του 
λειτουργικού ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

6.1 

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

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική 
προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγµατο-
ποιηθεί µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής 
και σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τε-
χνολογίας, στη κατηγορία αυτή των οχηµάτων. 

 

 

Απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού την κάθε 
προσφορά πρέπει να συνοδεύει τεχνική περιγραφή 
του προσφεροµένου οχήµατος όπου ο κάθε 
προµηθευτής θα απαντά παράγραφο προς 
παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση, σε 
όλα τα στοιχεία της παρούσης τεχνικής 
προδιαγραφής. Σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να 
προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. 

 

 

Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα 
ισχύσει η ¨συµφερότερη προσφορά¨, σύµφωνα µε 
τον ακόλουθο πίνακα. 

 

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

       Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια αστυνοµικών αυτοκινήτων. 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α΄ ΟΜΑ∆Α 

  1 Ισχύς κινητήρα (συνδυασµένη) 15 % 

  2 Ροπή στρέψης οχήµατος 10 % 

  3 Ανωτάτη ταχύτητα 5 % 

  4 Επιτάχυνση 10 % 

  5 Συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας. 7,5 % 

  6 Συστήµατα παθητικής ασφάλειας. 7,5 % 

  7 Κατανάλωση καυσίµου για αστικό κύκλο 5 % 

  8 Κατανάλωση καυσίµου για υπεραστικό  κύκλο 5 % 

  9 Κατανάλωση καυσίµου για µικτό κύκλο  5 % 

10 Επιπλέον παρεχόµενος εξοπλισµός οχήµατος 5 % 

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

Β΄ ΟΜΑ∆Α 

  1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 % 

  2 Προσφερόµενα service – Παρεχόµενη έκπτωση  5 % 

  3 Χρόνος παράδοσης 10 % 

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,   18  Οκτωβρίου   2010     
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ          
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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  2.  Α/Β΄ ΤΣΙΩΛΗ Πολυξένη 
1. Α/Α΄ ΚΑΛΥΒΑΣ Ιωάννης  

  
 3. Ανθ/µος  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ∆ηµήτριος 
  
  
 - ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ - 
 Αθήνα,       Οκτωβρίου 2010 
  

 Ο ∆ιευθυντής 
  
  
  

 ∆ΗΜΟΣ Νικόλαος 
 Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 

 
 
 
  1.- ΕΜΒΛΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

 
 
                               
 
 
2.- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
 

    α.       POLICE 

 
    β.       
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ: 
0080 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ.Α.ΕΙ∆ΟΥΣ : 34114200-1 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 16 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 272.000,00€ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ε.Π.Π. 2010 

ΤΜΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 1.1 Σκοπός 
  Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας για την προµήθεια από το εµπόριο αστυνοµικών αυτοκινήτων. 

  1.2 Σχετικά βοηθήµατα 
      1.2.1 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
     1.2.2 Πληροφορίες από το εµπόριο. 
     1.2.3 Η ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

Γενική περιγραφή 

Το όχηµα πρέπει να είναι προϊόν σειράς, καινούργιο, 

σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

και κατάλληλο µορφολογικά για αστυνοµικό αυ-

τοκίνητο. Να είναι κλειστού ενιαίου αµαξώµατος και 

καταλλήλων διαστάσεων για άνετη µεταφορά πέντε (5) 

ατόµων (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού). 

 

2.1 Τεχνικά - Λειτουργικά - Φυσικά χαρακτηριστικά  

   2.1.1 Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:  

   2.1.2 Τύπος οχήµατος.  

   2.1.3 Έκδοση.  

   2.1.4 Εργοστάσιο κατασκευής και έτος.  

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

   2.2.1 
Βενζινοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κυβισµού 
της τάξης των 1400 έως και 1600 κυβικών εκατοστών 
(10 και 11 φορολογήσιµοι ίπποι). Γίνονται αποδεκτά, η 
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ύπαρξη υπερσυµπιεστή (TURBO) και συστήµατα που 
συνδυάζουν την υβριδική τεχνολογία. 

   2.2.2 Απαιτούµενη ισχύς τουλάχιστον 84Kw.  

   2.2.3 
Οι εκποµπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την 
ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία την 
ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

   2.2.4 
Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κινητήρα: 

 

    2.2.4.1 Κυβισµός.  

    2.2.4.2 Τύπος κινητήρα.  

    2.2.4.3 Μέγιστη ισχύς στις αντίστοιχες στροφές.  

    2.2.4.4 Μέγιστη ροπή στις αντίστοιχες στροφές (Nm/rpm).  

    2.2.4.5 Μέγιστος αριθµός στροφών.  

    2.2.4.6 Σχέση συµπίεσης.  

    2.2.4.7 Σύστηµα ελέγχου ρύπων.  

    2.2.4.8 Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου.  

    2.2.4.9 Προτεινόµενος τύπος καυσίµου.  

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

   2.3.1 
Συµπλέκτης 
Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί 
υδραυλικά ή µηχανικά. 

 

   2.3.2 

Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει πέντε (5) τουλάχιστον 
συγχρονισµένες ταχύτητες εµπρόσθιας κίνησης και µία 
(1) όπισθεν. Γίνεται αποδεκτό και ηλεκτρονικά 
ελεγχόµενο κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης. 

 

   2.3.3 
Να περιγραφεί το προσφερόµενο σύστηµα µετάδοσης 

και να δοθούν οι σχέσεις ταχυτήτων του κιβωτίου. 

 

2.4 ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ  

   2.4.1 

Η τελική ταχύτητα του οχήµατος να είναι τουλάχιστον 

185Km/h και η επιτάχυνσή του να είναι µικρότερη από 

11,5 δευτερόλεπτα(sec), για την ανάπτυξη 100 Km/h 

από στάση. 

 

   2.4.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

    2.4.2.1 Μέγιστη ταχύτητα (Κm/h).  

    2.4.2.2 Επιτάχυνση 0-100Km/h (sec).  

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

   2.5.1 

Το τιµόνι να είναι στο αριστερό µέρος µε υποβοήθηση, 
µε σύστηµα αυτόµατης επαναφοράς και να µπορεί να 
κλειδώνει. Η διάµετρος του κύκλου στροφής να είναι 
όσο το δυνατόν µικρότερη. 

 

   2.5.2 
Να περιγραφεί το σύστηµα διεύθυνσης και να δοθούν τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

    2.5.2.1 ∆ιάµετρος στροφής (m) – µεταξύ πεζοδροµίων.  

    2.5.2.2 Στροφές τιµονιού από τέρµα σε τέρµα.  

2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

   2.6.1 
Να φέρει αξιόπιστο και ενισχυµένο σύστηµα ανάρτησης, 
µε αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό, το 
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οποίο να εξασφαλίζει την ευσταθή και ασφαλή κίνησή 
του. 

   2.6.2 
Να περιγραφεί το σύστηµα ανάρτησης και να δοθούν τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

    2.6.2.1 Τύπος εµπρόσθιας ανάρτησης.  

    2.6.2.2 Τύπος πίσω ανάρτησης.  

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ  

  2.7.1 

Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώµατος 

µε υποβοήθηση τύπου SERVO. Να υπάρχει χειροπέδη 

που να εξασφαλίζει την ασφαλή στάθµευση. Η πέδηση 

να γίνεται εµπρός και πίσω µε δίσκους. Να υπάρχει 

σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (Α.Β.S.).  

 

  2.7.2 
Να περιγραφεί το σύστηµα πέδησης και να δοθούν τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

   2.7.2.1 ∆ιάµετρος των δίσκων εµπρός.  

   2.7.2.2 ∆ιάµετρος των δίσκων πίσω.  

2.8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ  

  2.8.1 

Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασµένοι από ελαφρύ 

κράµα αλουµινίου µεγάλης αντοχής. Τα ελαστικά να 

είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) κατασκευής τελευταίου 

έτους πριν από την παράδοση των οχηµάτων, καινούρ-

για, όχι από αναγόµωση, χωρίς αεροθαλάµους 

(TUBELESS), να έχουν έγκριση τύπου και να ανταπο-

κρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. Να 

υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός όµοιος µε τους 

κανονικούς.  

 

  2.8.2 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

  2.8.3 

Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόµενων 

ελαστικών, του εφεδρικού τροχού και κατά προτίµηση 

το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης 

αυτών. 

 

  2.8.4 Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόµενων ζαντών.  

2.9 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ  

  2.9.1 

Το εξωτερικό µήκος του οχήµατος να είναι µεγαλύτερο 
από 4,15 µέτρα, το εξωτερικό πλάτος (χωρίς καθρέπτες) 
τουλάχιστον 1,70 µέτρα και το εξωτερικό ύψος (χωρίς 
κεραία ή µπάρα οροφής) από 1,40 έως 1,53 µέτρα. 

 

  2.9.2 
Το µεταξόνιο του οχήµατος να είναι µεγαλύτερο από 
2,55 µέτρα. 

 

  2.9.3 
Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, µε όρθια τα 
πίσω καθίσµατα και έως την εταζέρα να είναι 
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τουλάχιστον 300λίτρα. 

  2.9.4 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

   2.9.4.1 Εξωτερικό µήκος (mm).  

   2.9.4.2 Εξωτερικό πλάτος (mm)-χωρίς τους καθρέπτες.  

   2.9.4.3 
Εξωτερικό ύψος (mm) – χωρίς την κεραία ή µπάρα 

οροφής. 

 

   2.9.4.4 Μεταξόνιο (mm).  

   2.9.4.5 Εµπρόσθιο µετατρόχιο (mm).   

   2.9.4.6 Οπίσθιο µετατρόχιο (mm).  

   2.9.4.7 Εσωτερικό µήκος (mm).  

   2.9.4.8 Εσωτερικό πλάτος (mm).  

   2.9.4.9 Εσωτερικό ύψος (mm).  

   2.9.4.10 Απόβαρο (Kg).  

   2.9.4.11 Ωφέλιµο (χωρίς οδηγό) (Kg).  

   2.9.4.12 Μέγιστο µεικτό βάρος (Kg).  

   2.9.4.13 Ικανότητα έλξης µε φρένα (Kg) / χωρίς φρένα (Kg).  

   2.9.4.14 Μέγιστη φόρτωση οροφής (Kg).  

   2.9.4.15 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου (λίτρα).  

   2.9.4.16 
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών, µε όρθια τα πίσω 

καθίσµατα και έως την εταζέρα (λίτρα). 

 

2.10 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ –ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ  

  2.10.1 Να δοθούν οι τιµές ως ακολούθως:  

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

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

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

    2.10.1.4 Τιµές εκπεµπόµενων καυσαερίων ανά ρύπο.   

2.11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

  2.11.1 Ενεργητική ασφάλεια  

    2.11.1.1 

Να υπάρχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών 

(Α.Β.S.), καθώς και ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας. 

Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα προσφερόµενα 

συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας. 

 

  2.11.2 Παθητική ασφάλεια  

    2.11.2.1 
Το όχηµα να φέρει προσαρµοσµένα ρυθµιζόµενα 
υποστηρίγµατα κεφαλής σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
κανονισµών ασφάλειας για όλους τους επιβαίνοντες. 

 

    2.11.2.2 Το όχηµα να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους  



ΓΙΑ ΤΗΝ ∆/ΞΗ _3/2013  

 

 - 49 - 

49

επιβαίνοντες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4)  
να είναι αυτόµατες τριών σηµείων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των κανονισµών ασφαλείας. 

    2.11.2.3 
Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) αερόσακους, εκ των 
οποίων οι δυο (2) να είναι οδηγού-συνοδηγού. 

 

    2.11.2.4 
Να περιγραφούν όλα τα προσφερόµενα συστήµατα 
παθητικής ασφάλειας. 

 

2.12 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

  2.12.1 

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

 

  2.12.2 

Να έχει τέσσερις (4) ή πέντε (5) πόρτες µε κρύσταλλα 
ασφαλείας. Όλα τα κρύσταλλα (πλην του εµπρόσθιου 
ανεµοθώρακα) να φέρουν αντιβανδαλιστικές µεµβράνες 
αποχρώσεως, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
Γίνονται αποδεκτά και εργοστασιακά αντιβανδαλιστικά 
τζάµια.  

 

  2.12.3 

Στο θάλαµο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετηµένα 
ένα ή δύο φωτιστικά που θα ανάβουν και σε περίπτωση 
που δεν έχει ασφαλίσει µια από τις πόρτες του οχήµα-
τος. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευµατοδότης για 
τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (µπαλαντέζα). 
Επίσης, να υπάρχει φωτισµός στο χώρο αποσκευών.  

 

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

 

  2.12.5 

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

 

  2.12.6 

Τα καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού να είναι κατά 
προτίµηση τύπου bucket, ώστε να επιτυγχάνεται καλή 
πλευρική στήριξη. Όλα τα καθίσµατα να φέρουν επένδυ-
ση αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης.  

 

  2.12.7 Η πρόσβαση της δεξαµενής του καυσίµου να ασφαλίζει.  

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

 

  2.12.9 

Να φέρει υποχρεωτικά σύστηµα θέρµανσης (καλοριφέρ) 
και εργοστασιακή συσκευή ψύξης  (Air Conditioned ή 
Clima) µε ανάλογη θερµαντική και ψυκτική ικανότητα 
και µε ρυθµιζόµενη παροχή αέρα. Να υπάρχει σύστηµα 
διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεµο. 

 

  2.12.10 

Να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. 
Επιπλέον, να φέρει φώτα οµίχλης εµπρός, φώτα 
οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόµατα µόλις 
τεθεί η όπισθεν και τρίτο φως πέδησης. 

 

  2.12.11 

Το όχηµα 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: 

 

   2.12.11.1 Ταχύµετρο και στροφόµετρο.  
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   2.12.11.2 ∆είκτη ποσότητας καυσίµου και όργανο θερµοκρασιών.  

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

 

   2.12.11.4 Ηχητικό όργανο.  

   2.12.11.5 ∆ύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού.  

   2.12.11.6 
∆υο (2) ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους εξωτερικούς 
καθρέπτες και έναν εσωτερικό.  

 

   2.12.11.7 

Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τριών (3) 
ταχυτήτων και σύστηµα πλύσεως αλεξήνεµου µε νερό. 
Εφόσον το αυτοκίνητο έχει πέντε πόρτες να φέρει και 
πίσω υαλοκαθαριστήρα µε σύστηµα πλύσεως. 

 

   2.12.11.8 Αντίσταση αποθάµβωσης πίσω παραθύρου.  

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

 

   2.12.11.10 Χειριστήρια συστήµατος θέρµανσης – ψύξης - αερισµού.  

   2.12.11.11 Ρολόι.  

   2.12.11.12 Ηλεκτρικό αναπτήρα.  

   2.12.11.13 Εργοστασιακό ράδιοCD µε ηχεία και κεραία.  

   2.12.11.14 Κεντρικό κλείδωµα.  

   2.12.12 

Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες του 
τυχόν επιπλέον προσφεροµένου εξοπλισµού   
(εσωτερικού, εξωτερικού), των οργάνων ελέγχου 
οδήγησης κ.λπ.  

 

  2.12.13 

Να κατατεθούν τα πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και 
φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προσφερο-
µένου οχήµατος, καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο 
κοινοποίησης έγκρισης τύπου του οχήµατος από χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση Ελληνικό. 

 

2.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
 

   2.13.1 

Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης 

χωρητικότητας και έντασης εναλλάκτη, τοποθετηµένο σε 

κατάλληλη και ασφαλή υποδοχή. Ο συσσωρευτής να 

έχει αντιπαρασιτική διάταξη µε γειωµένο τον αρνητικό 

πόλο. Να κατατεθεί δήλωση του προµηθευτή ότι, ο 

συσσωρευτής και ο εναλλάκτης είναι κατάλληλοι και 

µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες 

καταναλώσεις του οχήµατος σε ηλεκτρικό ρεύµα. Να 

δοθούν ο τύπος, η τάση, η χωρητικότητα του 

συσσωρευτή και η ένταση του εναλλάκτη. 

 

2.14 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  

  2.14.1 Φωτεινή σήµανση-µπάρα φωτισµού  

   2.14.1.1 

Η φωτεινή σήµανση των (10) οχηµάτων να γίνεται µε 
µπάρα φωτισµού τεχνολογίας «LED», η οποία να είναι 
τοποθετηµένη επί της οροφής του οχήµατος και να έχει 
αεροδυναµική µορφή για να παρουσιάζει τη µικρότερη 
δυνατή αντίσταση στον αέρα. 
Να αποτελείται από µια ενιαία βάση από ελαφρύ 
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µέταλλο, ανθεκτικό σε οξείδωση και στις στρεβλώσεις, 
όπου να είναι εγκατεστηµένα τουλάχιστον δέκα έξι (16) 
κατευθυντικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας «LED» και 
δύο (2) συστήµατα πλευρικών προβολέων ανίχνευσης 
και εφ’ όσον απαιτείται, ανάλογες τροφοδοτικές 
µονάδες, όλα σε ενιαίο σύνολο.   

Το όλο σύνολο να παρέχει απόλυτη στεγανότητα στη 

σκόνη και το νερό. Το κάλυµµα να είναι από πλαστικό 

υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate, είτε άλλο 

ανάλογο υλικό, µονοκόµµατο, µπλέ απόχρωσης, που 

δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών 

ακτινών για πέντε (5) χρόνια. 

   2.14.1.2 

Κάθε κατευθυντικό φωτιστικό σώµα τεχνολογίας «LED» 
να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) λυχνίες «LED» 
µε κάτοπτρο, γενιάς III ή µεταγενέστερης (διάµετρος 
λυχνίας τουλάχιστον 5mm).  
Να είναι τοποθετηµένα επάνω στη βάση της µπάρας ως 
εξής: έξι (6) εµπρός, έξι (6) πίσω και τέσσερα (4) στις 
άκρες της µπάρας υπό γωνία µεταξύ τους. Αυτά να 
παράγουν ισχυρές αναλαµπές φωτισµού σε οριζόντιο 
επίπεδο 360ο µοιρών, χωρίς να αφήνουν τυφλό σηµείο. 
Εξ αυτών τα δύο (2) εµπρός να είναι χρώµατος λευκού, 
τα δύο (2) πίσω ερυθρού και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) 
χρώµατος µπλε.  

 

   2.14.1.3 

Τα κατευθυντικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας «LED», 
για κάθε χρώµα φωτισµού, πρέπει να µπορούν να 
συγχρονίζονται µεταξύ τους και δύνανται να είναι είτε 
αυτοτροφοδοτούµενα (δηλαδή να διαθέτουν αυτόνοµες 
ενσωµατωµένες τροφοδοτικές µονάδες), είτε να 
τροφοδοτούνται από ανάλογες τροφοδοτικές µονάδες. 
Από αυτά, τα χρώµατος µπλε να παράγουν τουλάχιστον 
70 αναλαµπές το λεπτό έκαστο, µε τουλάχιστον τρεις (3) 
διαφορετικούς τρόπους αναλαµπής (µοτίβα), τα ερυθρά 
να έχουν τη δυνατότητα να αναβοσβήνουν εναλλάξ, ενώ 
τα λευκά να αναβοσβήνουν είτε εναλλάξ είτε να 
παραµένουν σταθερά αναµµένα. Τα λευκά και τα 
ερυθρά να δύναται να λειτουργούν ανεξάρτητα από τα 
υπόλοιπα.  
Η σχεδίαση να εξασφαλίζει έντονη φωτεινή σήµανση στο 
όχηµα και ταυτόχρονα να µην είναι εκτυφλωτική, για 
τους οδηγούς των ακολουθούντων οχηµάτων.  

 

   2.14.1.4 

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

 

   2.14.1.5 

Η λειτουργία των φανών της µπάρας να γίνεται από 
ικανό αριθµό διακοπτών, οι οποίοι να επιτρέπουν την 
επιλογή λειτουργίας, όλης της µπάρας, των 
κατευθυντηρίων φωτιστικών σωµάτων χρώµατος µπλε, 
των εµπρός λευκών και πίσω ερυθρών φωτιστικών 
σωµάτων αναγνώρισης, των δύο (2) πλευρικών 
προβολέων χωριστά για το καθένα, καθώς και τη 
δυνατότητα εναλλαγής των µοτίβων. 
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   2.14.1.6 

Το µήκος της µπάρας να καλύπτει όλο σχεδόν το πλάτος 
της οροφής του οχήµατος. Το ύψος χωρίς τα στηρίγµατα 
να είναι έως και 7 cm, το πλάτος έως και 32 cm, και το 
συνολικό της βάρος να είναι µέχρι 20 kg.  

 

   2.14.1.7 

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

 

   2.14.1.8 

Η µπάρα να συνοδεύεται από ειδικές βάσεις στήριξης, 
που να επιτρέπουν την σταθερή τοποθέτηση της στην 
οροφή του οχήµατος. Αυτή να τοποθετηθεί σύµφωνα µε 
τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, ώστε να 
αποκλείεται η εισροή νερού στο όχηµα και η 
αποκόλλησή της ακόµη και στη µέγιστη δυνατή 
ταχύτητα του οχήµατος.  

 

   2.14.1.9 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης φωτεινής 
σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

  2.14.2 Φωτεινή σήµανση - µαγνητικός φανός  

   2.14.2.1 

Η φωτεινή σήµανση των (6) οχηµάτων να γίνεται µε έναν 

(1) µαγνητικό φανό οροφής τεχνολογίας «STROBΕ», µε 

σπειροειδές καλώδιο και προστατευτικό κάλυµµα του 

µαγνήτη, για την προστασία του χρώµατος του 

οχήµατος, ο οποίος να εκπέµπει περιµετρικά έντονες 

δέσµες χρώµατος µπλε και να παραµένει 

προσκολληµένος στην οροφή του οχήµατος κατά 

προτίµηση στη µέγιστη ταχύτητα αυτού. 

 

   2.14.2.2 

Ο 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 µεγαλύτερο από 70 αναλαµπές 

ανά λεπτό. Η εναλλαγή των µοτίβων της φωτεινής 

σήµανσης να πραγµατοποιείται µε διακόπτη 

τοποθετηµένο στο εσωτερικό της καµπίνας του 

αυτοκινήτου ή επί του καλωδίου, σε σηµείο άµεσα 

προσβάσιµο στον αστυνοµικό οδηγό και συνοδηγό. Να 

λειτουργεί µε συνεχές ρεύµα τάσεως 12VDC και γείωση 

είτε αρνητικού είτε θετικού πόλου.  Το  συνολικό ύψος 

του να είναι µέχρι και 15 cm και το βάρος του 

µικρότερο ή ίσο µε ένα (1) κιλό. Να δηλώνεται η µάρκα, 

το µοντέλο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ταχύτητα 
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σε χιλιόµετρα που αντέχει ο φανός, όταν είναι 

προσκολληµένος επί της οροφής. 

   2.14.2.3 

Η όλη κατασκευή του φανού να καλύπτεται στεγανά µε 

µονοκόµµατο κάλυµµα από  πλαστικό υλικό µεγάλης 

αντοχής polycarbonate, σε µπλε απόχρωση, που δε θα 

ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών ακτινών. Ο 

προµηθευτής να εγγυηθεί την ανθεκτικότητά του  για 

πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. 

 

   2.14.2.4 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης φωτεινής 

σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

  2.14.3 Ηχητική σήµανση    

    2.14.3.1 

Η ηχητική σήµανση όλων των οχηµάτων  να γίνεται 

µέσω ηλεκτρονικής σειρήνας. Αυτή να λειτουργεί µε 

ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 12 VDC µε γείωση θετικού ή 

αρνητικού πόλου και να έχει µικρή κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε θέση STAND-BY να 

είναι µικρότερη από 150mA. Η ισχύς εξόδου του 

ενισχυτή να είναι τουλάχιστον 100Watts. Ο ενισχυτής 

να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τριών 

(3) διαφορετικών ήχων σειρήνας (απαραίτητοι τόνοι 

Wail, Yelp, Horn), σε περιοχή συχνότητας από 500 έως 

1800 Hz, καθώς και εκποµπής οµιλίας από το ηχείο µε 

ένα  µικρόφωνο-χειριστήριο.  

 

    2.14.3.2 

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) και κατά 

προτίµηση στο χώρο αποσκευών. 

 

    2.14.3.3 

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. Επίσης, να φέρει διακόπτη πλήρους 
απενεργοποίησης-ενεργοποίησης αυτού, στο χώρο του 
οδηγού. 

 

    2.14.3.4 

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 
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ζητούµενους ήχους. 

   2.14.4 

Όλοι οι χειρισµοί της φωτεινής και ηχητικής σήµανσης 

των  (10) οχηµάτων να πραγµατοποιούνται από το 

µικρόφωνο – χειριστήριο, το οποίο να φέρει κατάλληλο 

αριθµό διακοπτών, για την επιλογή των τόνων σειρήνας 

και των επιθυµητών επιλογών λειτουργίας της µπάρας 

φωτισµού, ενώ όλοι οι χειρισµοί της ηχητικής σήµανσης 

των  (6) οχηµάτων να πραγµατοποιούνται από το 

µικρόφωνο – χειριστήριο, το οποίο να φέρει κατάλληλο 

αριθµό διακοπτών, για την επιλογή των τόνων σειρήνας. 

Αυτό να συνδέεται στον ενισχυτή µε αποσπώµενο 

σπειροειδές καλώδιο και να φέρει κόµβιο ρύθµισης της 

έντασης της οµιλίας. Όλοι οι διακόπτες να 

προστατεύονται από ανάλογες ασφάλειες. 

 

    2.14.5 

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.   

 

    2.14.6 

Ο προµηθευτής οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά 

του πιστοποιητικό δοκιµών και µετρήσεων του 

εκπεµπόµενου ήχου της σειρήνας. 

 

    2.14.7 
Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης ηχητικής 

σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

    2.14.8 

Να κατατεθούν πρωτότυπα εργοστασιακά ή νοµίµως 
επικυρωµένα φυλλάδια, από όπου να προκύπτουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόµενης φωτεινής 
και ηχητικής σήµανσης.  

 

    2.14.9 

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. 

 

    2.14.10 
Η τοποθέτηση της φωτεινής και ηχητικής σήµανσης να 
γίνει σε συνεννόηση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

 

    2.14.11 

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

 

   2.14.12 Χρωµατισµός   

    2.14.12.1 
Ο εξωτερικός χρωµατισµός των (10) οχηµάτων 
(συµπεριλαµβανοµένων των καθρεπτών και 
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προφυλακτήρων) να γίνει σε χρώµα λευκό. Αριστερά και 
δεξιά κατά µήκος του οχήµατος να επικολληθούν 
ειδικές αντανακλαστικές ταινίες χρώµατος µπλε, στο 
πίσω µέρος του οχήµατος να αναγραφεί η ένδειξη 
«POLICE», ενώ στις πόρτες οδηγού – συνοδηγού να 
επικολληθεί το έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας και 
κάτω από αυτό η ένδειξη «POLICE». Επίσης, στο πάνω 
µέρος του εµπρόσθιου και οπίσθιου ανεµοθώρακα, να 
επικολληθεί η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ 
στην οροφή να επικολληθούν πενταψήφιοι αριθµοί 
οροφής. Το έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς 
και οι Υπηρεσιακές ενδείξεις φαίνονται συνηµµένα στην 
παρούσα, σελ. 14. Οι διαστάσεις, η τοποθέτηση, οι 
αριθµοί οροφής, η αντανακλαστικότητα και η απόχρωση 
των ανωτέρω, να γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

    2.14.12.2 

Ο εξωτερικός χρωµατισµός των (6) οχηµάτων να γίνει 
κατ’ επιλογή, από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές 
ανοιχτόχρωµες αποχρώσεις  από τις προσφερόµενες του 
εργοστασιακού φυλλαδίου του οχήµατος, σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

2.15 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

  2.15.1 

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

 

   2.15.2 
Εκτός των ανωτέρω κάθε όχηµα να συνοδεύεται από τον 
παρακάτω εξοπλισµό: 

 

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

    2.15.2.2 
Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες ευκόλως 
προσθαφαιρούµενες, χωρίς να χρειάζεται µετακίνηση 
του οχήµατος, τοποθετηµένες σε ειδική θήκη.   

 

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

 

    2.15.2.4 

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

• Οινόπνευµα 

• Betadine 

• Οξυζενέ 

• Pulvo 

• Γάζες (1 πακέτο µη αποστειρωµένες) 

• Γάζες (1 πακέτο αποστειρωµένες) 

• Βαµβάκι (1 πακέτο) 

• Επιδέσµους ελαστικούς µεσαίου µεγέθους (3 
τεµάχια) 

• Hansaplast (1 κουτί) 

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

• Αµµωνία 
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• Fenistil 

• Ψαλίδι  

• Durapore 

    2.15.2.5  Ένα (1) κουτί πλαστικά γάντια µεγάλου µεγέθους.  

    2.15.2.6  Ένα (1) κουτί µάσκες προσώπου µιας χρήσεως.  

    2.15.2.7 Ένα (1) πτυσσόµενο φτυάρι σε θήκη µεταφοράς.  

    2.15.2.8 
Μία (1) λυχνία επίσκεψης (µπαλαντέζα) µε τουλάχιστον 
πέντε (5) µέτρα καλώδιο. 

 

   2.15.3 

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), καθώς και δυο (2) 
διαγνωστικά µηχανήµατα αναγνώρισης βλαβών του 
προσφερόµενου οχήµατος. Η τιµή των ειδικών 
εργαλείων και των διαγνωστικών µηχανηµάτων, 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 του 
συνόλου ή µέρους αυτών.  

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 3.1 

Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
του προµηθευτή, η οποία να αναφέρεται στην οµαλή και 
ανεµπόδιστη λειτουργία του πλήρους οχήµατος για τρία 
(3) τουλάχιστον έτη χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, 
εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για πέντε (5) 
τουλάχιστον έτη και εγγύηση αντιβανδαλιστικών 
µεµβρανών για έξι (6) τουλάχιστον έτη, εφόσον το όχηµα 
δεν φέρει αντιβανδαλιστικά τζάµια.  

 

 3.2 

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

 

 3.3 

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

 

 3.4 

Ο  προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει 
ανταλλακτικά και οργανωµένο service για µία δεκαετία 
από την παράδοσή των οχηµάτων. Οι αιτήσεις στον 
προµηθευτή για ανταλλακτικά να ικανοποιούνται 
άµεσα. Οι όποιες δαπάνες προκύψουν και θα αφορούν 
ανταλλακτικά και υπηρεσίες service θα βαρύνουν την 
Ελληνική αστυνοµία 

 

 3.5 

Στη προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του 

προµηθευτή µε την οποία αναλαµβάνει τόσο στα 

κεντρικά όσο και στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία την 

οικονοµική επιβάρυνση τουλάχιστον των Α', Β' και Γ΄ 

Service του οχήµατος (εργατικά ανταλλακτικά και 
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αναλώσιµα). Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα 

χιλιόµετρα ή τα χρονικά διαστήµατα  που 

πραγµατοποιούνται αυτά, σύµφωνα µε τις 

προγραµµατισµένες συντηρήσεις του κατασκευαστικού 

οίκου, καθώς και οι εργασίες – έλεγχοι που θα 

πραγµατοποιηθούν σε κάθε Service.  

Να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή 

πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραµµατισµένων 

συντηρήσεων του κατασκευαστή. 

 3.6 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει το σταθερό 

ποσοστό της παρεχόµενης έκπτωσης (τουλάχιστον 20%) 

στις τιµές των ανταλλακτικών του εκάστοτε ισχύοντος 

επίσηµου τιµοκαταλόγου. Η παρεχόµενη έκπτωση να 

ισχύει υποχρεωτικά, σε όλο το ανά την επικράτεια 

δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόµενου οχήµατος. 

 

 3.7 

Ο προµηθευτής υποχρεούται µαζί µε την τεχνική 

προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση των 

εξουσιοδοτηµένων συνεργείων σε όλη τη Χώρα. 

Υποχρεωτικά να υπάρχουν εξουσιοδοτηµένα συνεργεία 

σε όλους τους Νοµούς της Νήσου Κρήτης. 

 

 3.8 

Οι ανωτέρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 & 3.7) 

να ισχύουν υποχρεωτικά και για τη φωτεινή-ηχητική 

σήµανση και τις αντιβανδαλιστικές µεµβράνες (εφόσον 

δεν φέρει αντιβανδαλιστικά τζάµια).  

 

 3.9 

Ο προµηθευτής να αναλαµβάνει υποχρεωτικά να 

καλύπτει µε δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια της 

εγγύησης, τη µεταφορά των προσφερόµενων οχηµάτων 

στα κεντρικά συνεργεία του, σε περίπτωση που αυτά δεν 

µπορούν να επισκευασθούν στα εξουσιοδοτηµένα 

συνεργεία του. 

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ   

 4.1 

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

 

 4.2 
Ο χρόνος παράδοσης να είναι µέχρι έξι (6) µήνες  από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εξαιρουµένου 
του µηνός Αυγούστου. 

 

 4.3 
Τα οχήµατα να παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία, µε 
τουλάχιστον 10 λίτρα καύσιµο στη δεξαµενή τους. 
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 4.4 

Κάθε όχηµα να συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο οδηγιών, 
χειρισµού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 
Επίσης, κάθε όχηµα να συνοδεύεται από έντυπο 
οδηγιών χρήσης της φωτεινής και ηχητικής σήµανσης 
στα Ελληνικά, καθώς και έντυπο οδηγιών για τις 
αντιβανδαλιστικές µεµβράνες, εφόσον το όχηµα φέρει.  

 

 4.5 

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

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 5.1 

Ο χρόνος παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή θα 

είναι µέχρι δύο (2) µήνες από την παράδοση των 

οχηµάτων. 

 

 5.2 

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. 

 

 5.3 

Λειτουργικός έλεγχος 

Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγµατοληπτικά σε 
τέσσερα (4) από τα οχήµατα της προµήθειας. Κατά 
αυτόν τα επιλεγέντα οχήµατα θα οδηγούνται από 
οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδροµή 50 χιλιοµέτρων, 
όπου θα γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του 
κινητήρα, του φωτισµού, κλεισίµατος θυρών, των 
συστηµάτων ψύξης-θέρµανσης, αερισµού, πέδησης, 
φωτεινής-ηχητικής σήµανσης 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 για 
διαπίστωση τυχόν διαρροών. Οι δαπάνες του λειτουρ-
γικού ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή (π.χ. 
καύσιµα). 

 

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

6.1 

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

 

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

 7.1 

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

 

 7.2 Απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού την κάθε  
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προσφορά πρέπει να συνοδεύει τεχνική περιγραφή του 
προσφεροµένου οχήµατος, όπου ο κάθε προµηθευτής 
θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια 
σειρά και αρίθµηση, σε όλα τα στοιχεία της παρούσης 
τεχνικής προδιαγραφής. Σε περίπτωση διαφωνίας 
πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία 
απόκλισης. 

 7.3 
Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα 
ισχύσει η ¨συµφερότερη προσφορά¨, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα. 

 

 
 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
       Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια αστυνοµικών αυτοκινήτων. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α΄ ΟΜΑ∆Α 

1 Ισχύς κινητήρα 10% 

2 Ροπή στρέψης 10% 

3 Ανωτάτη ταχύτητα 5% 

4 Επιτάχυνση 10% 

5 Συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας 10% 

6 Συστήµατα παθητικής ασφάλειας 10% 

7 Εκποµπές CO2 10% 

8 Κατανάλωση καυσίµου για µεικτό  κύκλο 10% 

9 Επιπλέον παρεχόµενος εξοπλισµός οχήµατος 5% 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   Α΄   Ο Μ Α ∆ Α Σ 80 % 

Β΄ ΟΜΑ∆Α 

  1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 

  2 Προσφερόµενα service – Παρεχόµενη έκπτωση 10% 

  3 Χρόνος παράδοσης 5% 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   Β΄   Ο Μ Α ∆ Α Σ 20 % 

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

 
 
                                                                              Αθήνα,  8   Ιανουαρίου   2011     

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
  2.    Α/Β΄ ΤΣΙΩΛΗ Πολυξένη 

2. Α/Α΄ ΚΑΛΥΒΑΣ Ιωάννης  
  
 4. Ανθ/µος  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ∆ηµήτριος 
  
  
  
 - ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ - 
 Αθήνα,       Ιανουαρίου  2011 
  

 Ο ∆ιευθυντής 
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 ∆ΗΜΟΣ Νικόλαος 
 Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.- ΕΜΒΛΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

 
                         
2.- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: 
 

    α.       POLICE 

 
    β.       
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 


