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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22/2017  

( Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 43452) 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ 

 
ΥΠΟΕΙΔΗ: 

   Α) Προσωπίδες Αναπνευστικής Προστασίας     
        Αερίων μετά δύο (2) τεμαχίων διηθητικών   
        κανίστρων (φίλτρα), 
   Β) Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας, 
   Γ) Ασπίδες πλαστικές (διάφανες), 
   Δ) Κράνη   μοτοσικλετιστών, 
   Ε) Περικνημίδες προστασίας, 
   ΣΤ) Ανακλαστικά γιλέκα και 
   Ζ) Αντανακλαστικά  χιτώνια 
 
Συνολικός προϋπολογισμός: #799.929,96#€,  
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και κρατήσεων. 
 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ ΣΤ΄) 
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις:  
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του ‘’Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα   

Κυβερνητικά όργανα’’, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98). 
β.   Του Ν.1481/1984 ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν.  
γ.    Του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 

άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 
δ.   Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας’’ του Ν. 2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-283), όπως ισχύουν. 

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

στ. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-41),όπως ισχύουν.                 

ζ.   Του Ν. 2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248), όπως ισχύουν. 
η.  Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266).   
θ.  Του Ν. 3886/2010 ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)’’ (Α΄-
173).  

ι.   Του Ν. 3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-112), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ια. Του Ν. 4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  38 του Ν. 
4412/2016 και ισχύει. 

ιβ.  Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’, όπως ισχύει. 

ιγ.  Του Ν. 4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄-52) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ιδ. Των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4146/2013 ‘’Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-90). 

ιε. Του Ν. 4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις ’’ (Α΄-120), όπως ισχύουν. 

ιστ. Του Ν. 4172/2013 ‘’Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-167). 

ιζ. Του Ν. 4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
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αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-73), όπως ισχύουν. 

ιη. Του Ν. 4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-143), όπως ισχύει. 

ιθ. Του Ν. 4250/2014 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις ‘’ (Α΄-74). 

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

κα. Του Ν.4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’(Α΄-147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

κγ. Του Ν. 4456/17 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

κδ. Του Π.Δ. 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241). 

κε. Του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’ (Α΄-150), κατά το μέρος 
που ισχύει (Άρθρο 4).  

κστ. Του Π.Δ. 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213).  

κζ.  Του Π.Δ. 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-145). 
κη. Του Π.Δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών’’ (A΄-141). 
κθ. Του Π.Δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (A΄-281). 
λ. Του Π.Δ. 24/2015 ‘’Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων’’ (Α΄-20). 
λα. Του Π.Δ. 73/2015 ‘’Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116). 
λβ. Του Π.Δ. 123/2016 ‘’Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.’’ (Α΄-208). 

λγ. Του Π.Δ. 131/2016 “Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών 
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή 
αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού” (A΄ -235). 

 
2. Τις αποφάσεις: 

α.  Υπ’ αριθμ. 2/51557/0026 από 10.9.2001 του Υπουργού Οικονομικών ‘’Περί καθορισμού 
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων’’ (ΦΕΚ B΄-1209). 

β. Υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης ‘’Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75)’’ (Β΄-1276).   
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γ.   Υπ’ αριθμ. 12179 από 02.7.2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ‘’Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (…) που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’. 

δ. Υπ’ αριθμ. 7004/3/67 από 28.5.2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ (Β΄-979), όπως ισχύει. 

ε.  Υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30.12.2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα (B΄-2884), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

στ. Υπ’ αριθμ. 186 από 11.11.2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 
3671). 

ζ.  Υπ’ αριθμ. 8028/1/305-α από 06.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών  ‘’Σύσταση- Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016-2017’’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

η. Υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ' από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης” (Β΄- 4130). 

θ.   Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017  κοινή υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016                
(Β/969/22-03-2017). 

ι.  Υπ’ αριθ. 8028/1/305-γ΄ από 29-03-2017 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών ‘’Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016-2017’’, 
όπως ισχύει. 

ια. Υπ’ αριθμ. 7004/5/18 από 21/04/2017 του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας      
‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα’’ (ΦΕΚ Β΄-1355). 

ιβ. Υπ’ αριθμ. 57654 από 23-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ‘’ Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’ (ΦΕΚ Β΄-
1781). 

ιγ.  Υπ’ αριθ. 56902/215 από 02-06-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ‘’Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (ΦΕΚ Β΄-1924). 

 
3. Το υπ’ αριθμ. 1774/16/1971425 από 07-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ 

Α.Ε.Α., με τo οποίo μας διαβιβάστηκαν επικαιροποιημένες οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό 
προμήθεια ειδών. 
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4. Το υπ’ αριθμ. 1774/17/596469 από 23-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ 
Α.Ε.Α., με τo οποίo καθορίζεται η ποσότητα και η προϋπολογισθείσα τιμή ανά τεμάχιο 
υποείδους. 

 
5. Την υπ’ αρίθμ. 2/34428/ΔΠΓΚ από 07-06-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών, για την έγκριση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2018, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΚΑΕ 1424 «Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων» 
(ΑΔΑ: ΨΡ1ΞΗ - ΦΩΗ και ΑΔΑΜ: 17REQ006295046). 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
1. Προκηρύσσουμε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση 
την τιμή, για την προμήθεια με αγορά των ειδών, που περιγράφονται στα παραρτήματα Α΄ 
ΚΑΙ ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.    

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

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 4 και 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 
 
3. α.  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ. 
05-07-2017 

20-08-2017 
& ΏΡΑ: 
08.00΄ 

25-08-2017 
& ΏΡΑ: 
14.00΄ 

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

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

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

δ.   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από 
την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 
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ε.    Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί 
εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους κατ’ 
ανώτατο όριο για ίσο χρονικό διάστημα με το ανωτέρω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους από τους συμμετέχοντες παρέτειναν τις προσφορές τους. 

στ. Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω οριζόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ζ.   Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου 
υποείδους ή δύο υποειδών ή τριών  υποειδών ή τεσσάρων υποειδών ή πέντε υποειδών 
ή έξι υποειδών ή και των επτά υποειδών. Προσφορά για μέρος της ποσότητας των 
υποειδών δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α.   Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β.   Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  
γ.  Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 
δ.   Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή η σύμβαση, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

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

τους οποίους συντρέχει ένας (1) τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους 
αποκλεισμού, ήτοι: 
α.   Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος προσώπου που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του  οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τα κάτωθι αδικήματα:  
(1)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 

(2)   δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
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κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE 
L192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

(3)    απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

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

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

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή των εχόντων εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, και ιδίως: 
-   στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 

(ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 
-   στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον 
υπάρχουν . 

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

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

δ.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από την παράγραφο 2 του  άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

ε.    Ο οικονομικός φορέας τελεί  υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

στ. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
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ζ.   Εάν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

η.   Εάν  υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 48 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

θ.   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης. 

ι.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του N. 4412/2016, ως ισχύει.  

ια.  Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση. 

ιβ.  Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ιγ. Έχει επιβληθεί εις βάρος του οικονομικού φορέα η ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για τουλάχιστον ένα μέλος 
της. 
 

6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

α.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν κύκλο εργασιών (συνολικό – γενικό), κατά μέσο όρο,  κατά την τελευταία 
τριετία (έτη 2014, 2015 και 2016), ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας της 
Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) του υποείδους για το οποίο 
συμμετέχουν ή του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) των δύο ή περισσότερων υποειδών για τα οποία θα 
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υποβάλλουν προσφορά, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας 
Διακήρυξης. 

β.  Πιστοληπτική ικανότητα. 
 

8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που 
αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο  της παρούσας Διακήρυξης. 

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

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 
α.    Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν 
από το  σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε  αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 
πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

β.   Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την 
εγγραφή τους είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 
!dentification Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν 
από το αντίστοιχο σύστημα,  είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secur 
eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει σε αυτούς τα 
απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του  Συστήματος. 

γ.    Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται 
την  εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας  - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,  είτε ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

δ.   Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο υποψήφιος 
χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 
πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό 
μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

ε.  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 
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10. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 
11. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
12. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα κατωτέρω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 
 

Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 
 
13. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 

συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή 
υποχρεώσεων αποκλειστικά μέχρι και την 31-07-2017 και ώρα 14:00 και μόνο 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ 
τούτου  αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο.  

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

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

 
14. Ο προσφέρων προμηθευτής εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική 

προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως 
ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 
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15. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα 
Αρχή (άρθ. 77 του Ν. 4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

 
 
 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ 

Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/ 
Διεύθυνση Οικονομικών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι:  

08-08-2017 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια: 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ 

ΥΠΟΕΙΔΗ: 
Α) Προσωπίδες Αναπνευστικής Προστασίας Αερίων 

μετά δύο (2) τεμαχίων διηθητικών κανίστρων 
(φίλτρα), 

Β) Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας, 
Γ) Ασπίδες πλαστικές (διάφανες), 
Δ) Κράνη   μοτοσικλετιστών, 
Ε) Περικνημίδες προστασίας, 
ΣΤ) Ανακλαστικά γιλέκα και 
Ζ) Αντανακλαστικά  χιτώνια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΕΙΔΩΝ 

Ως περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 

35200000-6 
Αστυνομικός εξοπλισμός 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ (CPV) 

Α΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Προσωπίδες Αναπνευστικής Προστασίας Αερίων μετά 
δύο (2) τεμαχίων διηθητικών κανίστρων (φίλτρα)]: 18142000-6 

Β΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας]: 18444100-4 
Γ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Ασπίδες πλαστικές (διάφανες)]: 35000000-4 
Δ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Κράνη   μοτοσικλετιστών]: 18444111-4 
Ε΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Περικνημίδες προστασίας]: 35200000-6 
ΣΤ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Ανακλαστικά γιλέκα]: 35811200-4 
Ζ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Αντανακλαστικά  χιτώνια]: 35811200-4 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Προσωπίδες Αναπνευστικής Προστασίας Αερίων μετά   
δύο (2) τεμαχίων διηθητικών κανίστρων (φίλτρα)]: 383 

Β΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας]: 310 
Γ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Ασπίδες πλαστικές (διάφανες)]: 400 
Δ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Κράνη   μοτοσικλετιστών]: 690 
Ε΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Περικνημίδες προστασίας]: 1000 
ΣΤ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Ανακλαστικά γιλέκα]: 1360 
Ζ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Αντανακλαστικά  χιτώνια]: 1800 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, 
ΑΝΑ ΥΠΟΕΙΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Α΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Προσωπίδες Αναπνευστικής Προστασίας Αερίων μετά 
δύο (2) τεμαχίων διηθητικών κανίστρων (φίλτρα)]: #64.862,90#€ 

Β΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας]: #112.500,00#€ 
Γ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Ασπίδες πλαστικές (διάφανες)]: #64.516,12#€ 
Δ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Κράνη   μοτοσικλετιστών]: #222.580,64#€ 
Ε΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Περικνημίδες προστασίας]: #80.645,16#€ 
ΣΤ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Ανακλαστικά γιλέκα]: #27.419,35#€ 
Ζ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ [Αντανακλαστικά  χιτώνια]: #72.580,64#€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ Φ.Π.Α) 
Συνολικός προϋπολογισμός: #799.929,96#€,  συμπεριλαμβανομένων 

Φ.Π.Α. και κρατήσεων. 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΚΑΕ 1424 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του 

Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» οικονομικού έτους 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

Σύνολο: 5,7156 % 
Ανάλυση: 

 2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. (η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο  2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

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

 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
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υπέρ ΟΓΑ. 
 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και 

Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 64 του Ν. 4172/13, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Δεν γίνεται αποδεκτή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις». 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις»..  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ως καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 
1.1.   Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 92 και 96 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και στο άρθρο 15 της ΥΑ 
56902/215 από 02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Οι προσφορές υποβάλλονται και  σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, εντός  
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό στο 
οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα, κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1.2.1.2 του άρθρου 15 της ως άνω απόφασης 
δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι 
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται 
στον προσφέροντα.  
 

1.2. Περιεχόμενο προσφορών. 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

α.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και 
γ.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

 
Διευκρινίσεις  

- Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται από τον 
συμμετέχοντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς 
(υπο)φακέλους: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά», πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ως ισχύει, 
επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.  
    - Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με 
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του         
Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο 
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υποβολής και θεώρησης αυτών, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του                  
Ν. 4250/2014. 

- Μέχρι την προσαρμογή της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στην δυνατότητα υποβολής 
ξεχωριστών (υπο)φακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής» και «τεχνικής προσφοράς» (μετά 
την έκδοση αποφάσεων άρθρου 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει), οι ανωτέρω (υπο)φάκελοι 
(α) και (β) θα υποβάλλονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και α δικαιολογητικά του εν λόγω (υπο)φακέλου τα οποία 
υποβάλλονται υποχρεωτικά και εντύπως, δύναται να προσκομίζονται και σε ενιαίο φάκελο 
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». 

 
1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  
1.2.1.1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 
αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και το άρθρο 
15 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1.2.1.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει και την υπ’ αριθ. ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας) υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται 
από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Το αναλογούν ποσό της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, θα καλύπτει 
το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει), ανά υποείδος,  ήτοι: 
α.  Για το Α΄ Υποείδος του διαγωνισμού, #1.297,26# ευρώ. 
β.  Για το Β΄ Υποείδος του διαγωνισμού, #2.250,00# ευρώ. 
γ.  Για το Γ΄ Υποείδος του διαγωνισμού, #1.290,32# ευρώ. 
δ.  Για το Δ΄ Υποείδος του διαγωνισμού, #4.451,61# ευρώ. 
ε.  Για το Ε΄ Υποείδος του διαγωνισμού, #1.612,90# ευρώ. 
στ. Για το ΣΤ΄ Υποείδος του διαγωνισμού, #548,39# ευρώ. 
ζ.  Για το Ζ΄ Υποείδος του διαγωνισμού, #1.451,61# ευρώ. 
η. Για δύο ή περισσότερα υποείδη του διαγωνισμού, για τα οποία οι 
οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά, το άθροισμα των εκτιμώμενων 
αξιών των συμβάσεων που αντιστοιχούν, όπως αυτές αναφέρονται στο 
παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

1.2.1.1.2 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) * σύμφωνα με το άρθρο 79 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄-75), και προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και της παρούσας Διακήρυξης. 
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[(Ε.Ε.Ε.Σ.)*: Πρόκειται για το European Single Procurement Document (ESPD) ή Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.]   
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5 
Ιανουαρίου 2016. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφεται 
ψηφιακά, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται φέροντας τις 
ψηφιακές υπογραφές όλων των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή των εχόντων εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου (ψηφιακή υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ.) αφορά ιδίως: 
α.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β.  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των ως άνω 
προσώπων, εφόσον υπάρχουν. 

 
Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:  

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

4412/2016 συμπληρώνεται και υποβάλλεται με την κάτωθι διαδικασία: 
α. Από την αναθέτουσα Αρχή, εν προκειμένω το Τμήμα Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εξαχθεί ένα 
αρχείο σε μορφή .xml το οποίο δεν είναι  αναγνώσιμο. Το εν λόγω αρχείο 
βρίσκεται αποθηκευμένο στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 
(για το συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ βλ. αρχική σελίδα της διακήρυξης). 
β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml από το 
ΕΣΗΔΗΣ και το αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. 

  γ. Ακολούθως, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el, επιλέγει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και 
τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού 
που προηγουμένως αποθήκευσε   στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σε μορφή 
.xml. 
δ.  Ακολούθως συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που 
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την 
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή 
και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος 
εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να 
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε 
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. 
ε. Το ΕΕΕΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά (από τα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή όλα τα μέλη που έχουν εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σ’ αυτό). 
στ. Ακολούθως το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε Ε.Σ. υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2.     Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά και δεν πληροί 
τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 5.2 της 
παρούσας ή δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στο 
παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, μπορεί να στηρίζεται στις 
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δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, 
ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις 
απαιτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλει 
προσφορά δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, στο Ε.Ε.Ε.Σ. τους οικονομικούς 
φορείς στους οποίους θα στηριχτεί και επισυνάπτει χωριστά έντυπα 
Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένα από τους οικονομικούς φορείς που θα 
παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. 
του οικονομικό φορέα που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται ψηφιακά, χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικό φορέα 
που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα μέλη που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των ως άνω προσώπων, 
εφόσον υπάρχουν. 

3.   Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει 
τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους θα πρέπει, επί 
ποινή απαραδέκτου, να το δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ καθώς επίσης και τους 
υπεργολάβους που θα προτείνει (αρθρ. 58 Ν. 4412/2016, ως ισχύει). Σ’ αυτή την 
περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά, επισυνάπτει 
χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο (αρθρ. 131 Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει). Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. εκάστου υπεργολάβου, 
υπογράφεται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και 
συμπληρώνεται ως προς τα μέρη I, II, III. Το Ε.Ε.Ε.Σ. εκάστου υπεργολάβου, 
υπογράφεται από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή από όλα τα μέλη που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των ως άνω προσώπων, 
εφόσον υπάρχουν. 
Το χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο δεν απαιτείται να προσκομιστεί 
όταν η υπεργολαβία δεν δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ. και κατά την υποβολή 
προσφοράς, αλλά δηλώνεται μετά την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

4.  Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής», που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης απαιτείται 
να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο 
της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου φάκελου, 
τον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η επωνυμία της 
αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο του 
διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και η 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά θα περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, 
διαχωρισμένα σε τρεις (3) σφραγισμένους υπoφακέλους με εξωτερικές 
ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας. 

5.    Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας σε έντυπη μορφή, είναι η πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

6.     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

7.     Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
 

1.2.2       Περιεχόμενα (υπό)φάκελου «Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

1.2.2.1  Η Τεχνική Προσφορά: Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται μέσω του συστήματος από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 1.2.2.2    Τα δικαιολογητικά ή/και οι σχετικές δηλώσεις που απαιτούνται από το Παράρτημα 
ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ». Τα 
τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) εφόσον απαιτούνται από το παράρτημα ΣΤ΄ 
της παρούσας διακήρυξης, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλ. 
δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του κατασκευαστή, θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που αυτός 
(προσφέρων) είναι νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστή. Όσα από τα δικαιολογητικά και 
τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 
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πλην των τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην 
αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να 
φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης 
της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). 
Εφόσον απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από τα τεύχη 
τεχνικών προδιαγραφών, του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) από τον 
οικονομικό φορέα. 

1.2.2.3   Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει   
τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να 
δηλώσει το ακριβές τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των προτεινόμενων υπεργολάβων θα 
πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

1.2.2.4   Ο οικονομικός φορέας εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
προκειμένου να καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της 
παρούσας διακήρυξης, θα δηλώσει τους οικονομικούς φορείς στους οποίους 
θα στηριχτεί  και την στήριξη που θα λάβει από αυτούς.  Επισημαίνεται ότι τα 
στοιχεία των τρίτων, που θα παράσχουν την στήριξή τους στον προσφέροντα, θα 
πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που περιέχονται στα υποβληθέντα, ως 
δικαιολογητικά συμμετοχής, στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

1.2.2.5    Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά, η οποία ορίζει ως 
χρόνο παράδοσης των υλικών διαφορετικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εκείνον 
που ορίζεται με την παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  
 

1. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου με την 
ένδειξη «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι  αυτά που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
το Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 
μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
στοιχεία  και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται αντίγραφα των πρωτότυπων.  

2. Η τεχνική προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται 
ψηφιακά από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο. Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το 
σκοπό αυτό. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
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της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής. 

3. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα 
αναγράφονται εξωτερικά η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο 
αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία 
του οικονομικού φορέα και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς 
ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά θα περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, 
διαχωρισμένα σε τρεις (3) σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και «Έντυπα οικονομικής 
προσφοράς», αντίστοιχα, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής. 

4. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν πρέπει 
να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 

6. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της (άρθρο 21 Ν. 4412/2016, ως ισχύει). Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η 
σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») 
ως εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

7. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή για 
όλα  τα υποείδη του διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της 
διακήρυξης. Η προσφορά τους θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας 
για έκαστο υποείδος. 
 

 
1.2.3  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, 
στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 
 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα 
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με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει) και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

 Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, θα 
συμπληρωθεί η τιμή προσφοράς (Τ) ανά τεμάχιο του κάθε υποείδους, σε 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών, για την παράδοσή του, ελεύθερου, στον τόπο 
παράδοσης και με τον τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

 Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω. 
Τιμές 
α.   Η τιμή προσφοράς, ανά τεμάχιο του κάθε υποείδους, θα πρέπει να δίνεται μόνο 

σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 
κάθε είδους δαπανών για την παράδοση του, ελεύθερου, στον τόπο παράδοσης 
και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Εφόσον από την 
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές, που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

β.   Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις  
1.   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 

πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής 
απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο 
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

2.    Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών 
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ οφείλουν να δηλώσουν με την 
οικονομική τους προσφορά ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής 
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου 
εκπροσώπου, κατά περίπτωση, και δεν απαιτείται θεώρηση. 

3.  Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, 
την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και την 
Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον 
χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την 
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 
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γ.   Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :  
1. Η τιμή προσφοράς δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των 

υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την παράδοση κάθε 
υποείδους, ελεύθερου, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ και ΣΤ΄ της 
παρούσας Διακήρυξης.  

2. Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχούν στα υποείδη για τα οποία οι 
συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον σύμφωνα με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και την τεχνική προσφορά τους. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών η 
προσφορά τους θα απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη εκτίμησης.   

3. Επισημαίνεται ότι o εκάστοτε Φ.Π.Α. σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

4. Η συγκριτική τιμή θα προκύψει από το γινόμενο της τιμής προσφοράς ως 
ορίστηκε ανωτέρω επί της ποσότητας, ως αναφέρεται στο παράρτημα Γ΄ της 
παρούσας Διακήρυξης.  

5. Η τιμή προσφοράς ως ορίστηκε ανωτέρω, η οποία θα ξεπερνά την εκτιμώμενη 
αξία (χωρίς ΦΠΑ) για το υποείδος για το οποίο υποβάλλεται, κατά το άρθρο 6 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει της παρούσας Διακήρυξης, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

6. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. (δηλ. 
το αποτέλεσμα του γινομένου της τιμής προσφοράς με Φ.Π.Α.  επί του 
συνολικού αριθμού των τεμαχίων των υπό προμήθεια ειδών) που θα 
ξεπερνά την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. της παρούσας 
Διακήρυξης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 

ε.     Η προσφερόμενη τιμή υπόκειται στις ισχύουσες κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά 
αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης καθώς και σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά αναγράφεται σ’ αυτό. 
 

στ. Η αναγραφή της τιμής προσφοράς σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με μέχρι δύο 
δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε. Σε περίπτωση που η αναγραφή της τιμής γίνει με 
περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 

ζ.  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 
Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν 
εγγράφως οι αναγκαίες εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών απαντήσεων εκ μέρους των 
συμμετεχόντων οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς λόγω χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά 
για αυτόν τον λόγο, μετά από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του αρθρ. 88 του 
ιδίου ως άνω Νόμου, διαβούλευση με τον προσφέροντα. 
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η.   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

θ.    Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη του υποείδους (ή των υποειδών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Επισημαίνεται ότι : 
 Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή για όλα  τα υποείδη του 

διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της διακήρυξης. Σε 
κάθε περίπτωση οι προσφορές αφορούν μόνο το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας για έκαστο υποείδος.  Προσφορά για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας 
υποείδους δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της Διακήρυξη συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 Από τα δικαιολογητικά - έγγραφα, όσα εκδίδονται - υπογράφονται από τον προσφέροντα, 

φέρουν υποχρεωτικά την ψηφιακή υπογραφή του και σε περίπτωση που αυτός είναι 
νομικό πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, δεν υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα αυτά. Για την ένωση 
οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα στοιχεία που απαρτίζουν 
την τεχνική και την οικονομική προσφορά υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε από κάθε 
οικονομικό φορέα - μέλος της ένωσης, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, είτε από 
κοινό εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό, ο 
οποίος πρέπει να προσδιορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο συστάθηκε η 
ένωση. Επίσης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και έντυπη υποβολή 
και για όσα δικαιολογητικά-έγγραφα της προσφοράς εκδίδονται - υπογράφονται από 
τρίτο, αλλά φέρουν ψηφιακή υπογραφή αυτού (εκδίδοντα – υπογράφοντα). 

 Όσα δικαιολογητικά - έγγραφα εκδίδονται από τρίτο, πλην όμως δεν φέρουν την ψηφιακή 
υπογραφή του, υποβάλλονται από τον συμμετέχοντα, εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολή της προσφοράς του και σε 
έντυπη μορφή, πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 ως 
ισχύει, εντός των αντίστοιχων σφραγισμένων έντυπων φακέλων με τις ενδείξεις: 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». 
Δηλώσεις τρίτων, που τυχόν απαιτούνται, εφόσον δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 
προσκομίζονται και εντύπως με την προβλεπόμενη βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του υπογράφοντα αυτές, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.  

  Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν 
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, 
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με μεγάλο όγκο εντύπων εγγράφων, δύναται να 
χρησιμοποιούνται από τον προσφέροντα  περισσότεροι του ενός φάκελοι. Σε κάθε 
φάκελο αναγράφονται εξωτερικά τα ίδια ως άνω στοιχεία και επιπλέον τίθεται αρίθμηση 
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π.χ. Φακ. 1/5, Φακ. 2/5 κοκ. Κατ’ επέκταση δύναται να διαχωρίζονται και να σημαίνονται 
οι επιμέρους φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά», οι οποίοι θα περιέχονται στους κυρίως φακέλους «Προσφορά» 
ή «Αίτηση συμμετοχής». 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, εκτός εάν έχουν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησής της και γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

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

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Ο χρόνος παράδοσης, που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας 
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά 
λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

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

 
 

2.     ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
I. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική προσφορά»* και των αντίστοιχων έντυπων 
φακέλων από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα της διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.  
(*): στο Σύστημα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η ηλεκτρονική προσφορά υποβάλλονται σε ενιαίο 
ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ως εκ τούτου γίνεται δεκτός και 
ενιαίος έντυπος φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  

II. Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ’ αρχήν αποδοχή/απόρριψη των 
προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.1 του 
παρόντος παραρτήματος και εισηγείται για την κατ’ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη των 
προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 
Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), η οποία αξιολογεί 
ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και  γνωμοδοτεί 
προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την κατ’ αρχήν 
αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, προκειμένου στη συνέχεια αυτό (αποφαινόμενο 
όργανο) να αποφανθεί σχετικά. 

III. Παράλληλα, πραγματοποιείται έλεγχος και αξιολόγηση – βαθμολόγηση (εφόσον 
προβλέπεται από το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού) από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Τεχνικών Προσφορών, των τεχνικών προσφορών, με βάση τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Ακολουθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 
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επί της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών και περί του αποδεκτού ή μη 
των τεχνικών προσφορών, καθώς και την βαθμολόγηση (εφόσον προβλέπεται) των 
αποδεκτών τεχνικών προσφορών,  προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
να αποφανθεί για το ποιες προσφορές είναι τεχνικά αποδεκτές και να εγκρίνει τη βαθμολογία 
(εφόσον προβλέπεται), καθώς και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών της.  

IV. Αποσφράγιση, από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, οι προσφορές των οποίων έγιναν 
αποδεκτές, καθώς και των αντίστοιχων έντυπων φακέλων που τυχόν υποβλήθηκαν. Γίνεται 
μνεία ότι σε περίπτωση που Οικονομικός Φορέας υπέβαλε προσφορά για περισσότερα του 
ενός υποείδη, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά θα αποσφραγισθεί ανεξάρτητα αν για 
κάποιο από αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά, λόγω της δομής και 
λειτουργίας του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ). Ομοίως, εάν υποβληθεί ενιαίος έντυπος φάκελος 
οικονομικής προσφοράς για περισσότερα του ενός υποείδη, που θα εμπεριέχει τις 
επιμέρους οικονομικές προσφορές για τα υποείδη αυτά, θα αποσφραγισθεί ανεξάρτητα αν 
για κάποιο από αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά. 

V. Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα οριζόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη και σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 86 και 100 του Ν.  4412/2016, ως ισχύει. 
Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, ηλεκτρονικά – 
μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, της συμμετέχοντες χρήστες – 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, της  τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής 
προσφοράς, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102 του Ν. 
4412/16, ως ισχύει. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. 

VI. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο οικονομικός 
φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να 
υποβάλει,  σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών, από την 
κοινοποίηση της (έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα 
(Κεφ. 5 Παραρτήματος Β΄). 

VII. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών των προσωρινών 
αναδόχων του σταδίου της κατακύρωσης από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και 
Αποσφράγισης Προσφορών (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.). Στη συνέχεια η Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισμού εισηγείται για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στη 
Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών, της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί 
εντέλει για την κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών. 

VIII. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 
πλην του προσωρινού ανάδοχου. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 
επέρχονται εφόσον περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες άσκησης των προβλεπόμενων στις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 
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IX. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με 
την παρ. 2 περ. γ) του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και πρόσκληση αυτού να 
υπογράψει τη σύμβαση, κατά τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ως άνω Νόμου. 

X. Κατ’ άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 100, 102, 103, 104 και 105 του Ν. 4412/2016,   
ως ισχύει.   

 
 

3.    ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
και «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους έντυπους 
φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα 
οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους 
συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους έντυπους 
(υπο)φακέλους με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από αυτή (επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται, ανά φύλλο. Οι  ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά», καθώς και οι 
αντίστοιχοι έντυποι (υπο)φάκελοι, που τυχόν υποβλήθηκαν, δεν αποσφραγίζονται. Οι δε έντυποι 
(υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά», μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια 
επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορισθεί από την Υπηρεσία διενεργείας του διαγωνισμού. 

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του 
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.) προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φάκελων «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί 
κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα 
από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους 
αντίστοιχους έντυπους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» (για όσες 
προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών 
μονογράφονται και σφραγίζονται  από την επιτροπή ανά φύλλο. 

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που Οικονομικός Φορέας υπέβαλε προσφορά για 
περισσότερα του ενός υποείδη, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά θα αποσφραγισθεί 
ανεξάρτητα αν για κάποιο από αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά, λόγω της δομής 
και λειτουργίας του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ). Ομοίως, εάν υποβληθεί ενιαίος έντυπος φάκελος 
οικονομικής προσφοράς για περισσότερα του ενός υποείδη, που θα εμπεριέχει τις επιμέρους 
οικονομικές προσφορές για τα υποείδη αυτά, θα αποσφραγισθεί ανεξάρτητα αν για κάποιο από 
αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
 

4.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στη διακήρυξη.  
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
 Η αρμόδια επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των τεχνικών προσφορών. 
 Αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, που υπέβαλαν αποδεκτές 

προσφορές. 
 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει και κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τις σχετικές αποφάσεις 

επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών, ανά στάδιο, προκειμένου να 
ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους 
 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
οικονομικοί φορείς παρέχουν της διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 
τους ορίζονται. 

 
 
5.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης, εντός 
προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά 
μέσω ειδικής λειτουργίας του Συστήματος (όχι μέσω της «Επικοινωνίας»), σε μορφή αρχείου 
.pdf και σε σφραγισμένο ηλεκτρονικό φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2, 
προκειμένου να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στα 
άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, καθώς και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, ως ισχύει. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται (από τον προσφέροντα - προσωρινό 
ανάδοχο) στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή, εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην όσων εκδίδονται/υπογράφονται 
από τον προσφέροντα, τα οποία υπογράφονται υποχρεωτικά ψηφιακά από αυτόν και σε 
περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του και για τα οποία δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Επίσης, δεν προσκομίζονται σε έντυπη 
μορφή και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για τα δικαιολογητικά, που 
εκδίδονται - υπογράφονται από τρίτο, αλλά φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (εκδίδοντα -
υπογράφοντα). Τέλος δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή και όσα δικαιολογητικά έχουν 
αναρτηθεί στους ιστότοπους του Εθνικού Τυπογραφείου και του οικείου ΓΕΜΗ, δεδομένου ότι, η 
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αναθέτουσα αρχή έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτούς (ιστότοπους) και ως εκ τούτου έχει την 
δυνατότητα, να επαληθεύσει την ακρίβεια και γνησιότητα των σχετικών δικαιολογητικών ή σε 
εθνική βάση δεδομένων οποιουδήποτε κράτους – μέλους της Ε.Ε., η οποία διατίθεται δωρεάν. 
Δηλώσεις τρίτων που τυχόν απαιτούνται, εφόσον δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 
προσκομίζονται και εντύπως με την προβλεπόμενη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
υπογράφοντα αυτές, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Τα έντυπα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014, ως ισχύει, υποβάλλονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού σε 
σφραγισμένο έντυπο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται εξωτερικά: η ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της Διακήρυξης και το 
αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα) και τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου. 

Στον φάκελο, μαζί με τα δικαιολογητικά, εσωκλείεται έγγραφο όπου αναγράφονται αναλυτικά 
τα περιεχόμενά του. Ο εν λόγω φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται στο 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, συνοδευόμενος σε κάθε περίπτωση από διαβιβαστικό έγγραφο, 
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η 
αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση μη προσκόμισης ή διαπίστωσης ελλείψεων επί των 
δικαιολογητικών, παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία για προσκόμιση ή συμπλήρωση 
αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 103 του ως άνω Νόμου. 

Σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων 
είχε δηλώσει ότι πληροί, στο ΕΕΕΣ που υπέβαλε κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει 
και τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα, προκειμένου να μην καταπέσει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του (προσφέροντα), εφόσον έχει κατατεθεί, πρέπει να προηγείται έγκαιρη και 
προσήκουσα ενημέρωση κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που  υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει 
οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει  αληθή ή ακριβή δήλωση, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
της προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και με την 
παρούσα Διακήρυξη, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που  έχει 
οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να  λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
επιλογής όπως έχουν οριστεί με την παρούσα Διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και τα οποία υποβάλλονται, κατά τα ως άνω, από αυτόν, είναι : 

5.1.1   Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της, κατά την 
παράγραφο 5, έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος των προσώπων, που 
δηλώθηκαν και υπέγραψαν το ΕΕΕΣ, το οποίο υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από της ακόλουθους 
λόγους: 

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

β)     δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και της ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ)     απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - 
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

στ)   παιδική εργασία και της μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης 
- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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5.1.2   Πιστοποιητικό / βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου,  από το οποίο προκύπτει  ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί 
υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε 
ειδική εκκαθάριση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 
δεν έχει αναστείλει της επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5.1.3     Πιστοποιητικό / βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει), από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς και το ειδικό επάγγελμα του, 
το οποίο είναι συναφή – εν σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας.  

5.1.4    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του 
στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της  κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης.   

5.1.5     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

5.1.6     Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής–εκπροσώπησης  του διαγωνιζόμενου, ήτοι: 
α.     Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλει το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του ή το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και επικυρωμένο αντίγραφο του 
ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόμενου 
και των τροποποιήσεών του ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει (για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.). 
Ισχύοντα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος, ο  Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και όλα τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, και τα ισχύοντα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου.  

β.   Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, και τις   
μεταβολές του.  

γ.   Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ.     Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων, τότε: 
- Υποβάλλονται για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, ήτοι των παραγράφων 5.1.6.α, 
5.1.6.β και 5.1.6.γ, κατά περίπτωση. 

-   Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης οικονομικών φορέων, με το 
οποίο συστήνεται η ένωση και προσδιορίζεται με σαφήνεια η έκταση και το 



Σελίδα 32 από 100 της 22/2017 Διακήρυξης ΑΕΑ. 
 

 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους). Στο σχετικό συμφωνητικό δηλώνεται και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης τα Μέλη δηλώνουν από κοινού ότι 
αναλαμβάνουν εις ολόκληρον και αλληλέγγυα την ευθύνη για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της σύμβασης, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται ψηφιακά από όλους τους 
οικονομικούς φορείς – μέλη της ένωσης ή τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών σε περίπτωση που αυτοί (οικονομικοί φορείς) είναι νομικά πρόσωπα. 

 
Επισημαίνεται ότι : 
   Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  της αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

   Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, αφορά τα ίδια πρόσωπα που δηλώθηκαν και 
προσυπέγραψαν το ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε από τον προσφέροντα και οφείλουν να το 
προσκομίσουν τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
οικονομικού φορέα ή εκείνα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σ’ αυτό και ιδίως: 
α. οι Διαχειριστές όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία, 

Ετερόρρυθμή Εταιρία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,   
β. ο Πρόεδρος,  ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία. 
 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας - προσωρινός ανάδοχος είναι ένωση 

οικονομικών φορέων, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, προσκομίζονται 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας - προσωρινός ανάδοχος 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα 
δικαιολογητικά, των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 και 5.1.6 και για τον 
οικονομικό φορέα από τον οποίο θα λάβει στήριξη. 

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας - προσωρινός ανάδοχος 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως*, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 
* Η λέξη ''ιδίως'' σημαίνει ενδεικτική αναφορά, κατά συνέπεια ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο για την απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου, 
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, όχι όμως απλή υπεύθυνη δήλωση. 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα 
αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να 
προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 και για τον κάθε υπεργολάβο, συνοδευόμενα από δήλωσή του, 
υπογεγραμμένη ψηφιακά, όπου θα γίνεται αναφορά του τμήματος της σύμβασης το 
οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται ενδεχομένως, να αναθέσει στον καθένα τους. 

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό του, υποβάλλει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Παραστατικό 
εκπροσώπησης προσκομίζεται και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα 
μέλη της οποίας δεν επιθυμούν να υπογράφουν από κοινού την προσφορά τους, αλλά 
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ορίζουν κοινό εκπρόσωπο για το σκοπό αυτό, ο οποίος εξουσιοδοτείται νομίμως, από 
τα μέλη της ένωσης. 

 Αν το οικείο κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει το έγγραφο ή το πιστοποιητικό των 
παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 και 5.1.6 ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας μαζί με επίσημη δήλωση – 
βεβαίωση (παρεχόμενη από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας) στην οποία να αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 και 5.1.6 ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
παραγράφους. 
Η ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει γίνει και να 
φέρει ημερομηνία, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την 
έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο αντικαθιστά. 
 

5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ. 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του προσφέροντος για την εκτέλεση της σύμβασης και τα οποία υποβάλλονται κατά τα 
ως άνω αναφερόμενα (παράγραφος 5), από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
είναι: 

5.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα,  με 
ημερομηνία έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της, κατά την παράγραφο 5, 
έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
5.2.2. Ισολογισμούς (ή σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων) της τελευταίας τριετίας, 
έτη 2014, 2015 και 2016, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού 
κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3: 
α)  της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 

ως ισχύει) του Α΄ υποείδους, που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά 
μόνο για το Α΄ υποείδος της Διακήρυξης). 

β)  της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει) του Β΄ υποείδους, που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά 
μόνο για το Β΄ υποείδος της Διακήρυξης). 

γ)  της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει) του Γ΄ υποείδους, που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά 
μόνο για το Γ΄ υποείδος της Διακήρυξης). 

δ)  της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει) του Δ΄ υποείδους, που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της 
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παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά 
μόνο για το Δ΄ υποείδος της Διακήρυξης). 

ε)  της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει) του Ε΄ υποείδους, που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά 
μόνο για το Ε΄ υποείδος της Διακήρυξης). 

στ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει) του ΣΤ΄ υποείδους, που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά 
μόνο για το ΣΤ΄ υποείδος της Διακήρυξης). 

ζ)  της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει) του Ζ΄ υποείδους, που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά 
μόνο για το Ζ΄ υποείδος της Διακήρυξης). 

η) του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών των συμβάσεων που 
αντιστοιχούν (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) των δύο ή 
περισσότερων υποειδών για τα οποία οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν 
προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας 
Διακήρυξης. 

 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
Επισημαίνεται ότι: 
   Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά τα κριτήρια οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 5.2.1 
και 5.2.2 δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στη 
διάθεση του υποψήφιου προμηθευτή τους αναγκαίους πόρους. Στην περίπτωση αυτή η 
επάρκεια του προσωρινού αναδόχου ελέγχεται αθροιστικά με την επάρκεια του 
παρέχοντα στήριξη. 

    Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων  5.2.1. και 5.2.2., προσκομίζονται για κάθε 
μέλος της ένωσης και ελέγχονται για τους συμμετέχοντες στην ένωση αθροιστικά. Σε 
περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα 
υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
 

6.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσωρινού 

αναδόχου, γίνεται σε ημερομηνία, που θα ορίζεται στην σχετική ειδοποίηση προς αυτόν, μέσω 
του Συστήματος, μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Πέραν του 
προσωρινού αναδόχου ειδοποιούνται και οι λοιποί συμμετέχοντες, που υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές και δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα 
με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
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που αποσφραγίσθηκε. Κατά τον ίδιο χρόνο αποσφραγίζονται και οι έντυποι φάκελοι με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών από τα ως άνω όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

7.    ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων που  υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρούσα 
Διακήρυξη και το Ν. 4412/2016, ως ισχύει και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος.   

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ως 
άνω νόμου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ως άνω νόμου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας  αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από της απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του ως άνω νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ως άνω νόμου, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του ως άνω νόμου, (εφόσον είχε προσκομισθεί) και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 
του ως άνω νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης της είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από της προσφέροντες δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 
75 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα από την προκηρυχθείσα και συγκεκριμένα μέχρι ποσοστού 30%, για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μέχρι 
ποσοστού 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή μέχρι ποσοστού 50%, 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή από τον  προμηθευτή. 
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8.    ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
Οι θιγόμενοι από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον εν λόγω 

διαγωνισμό, δύναται να προσφύγουν κατά τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ173/Α/30-10-10) 
«Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων 
Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν. 4055/2012 (Α΄ 51), όπως αυτές ισχύουν. 

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας 
κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτής. Η αναθέτουσα αρχή 
οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη 
προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις 
προδικαστικές προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 155/2013, 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας 
το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής 
λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ 
αριθμ. ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Μετά την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από  εκτελεστή πράξη 
ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, 
η οποία εκδίδεται ή συντελείται, μετά την έναρξη ισχύος του Βιβλίου ΙV «Έννομη προστασία 
κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» του Ν. 4412/2016, ως ισχύει (άρθρα 345 - 374), έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του ως άνω Νόμου και να ζητήσει προσωρινή προστασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 
367 ή ακύρωση της σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 του 
ιδίου Νόμου. Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή ασκείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 
361 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 του ως 
άνω Νόμου, μετά του παραβόλου του άρθρου 363 του ιδίου Νόμου.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση 
της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει μπορεί να 
ασκήσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον 
των αρμοδίων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Οι αξιώσεις 
αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373 του ως 
άνω Νόμου.  
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9.     ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 
9.1.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

9.1.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
- Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α., ήτοι: #1.297,26# ευρώ για το Α΄ Υποείδος, #2.250,00# 
ευρώ  για το Β΄ Υποείδος, #1.290,32# ευρώ για το Γ΄ Υποείδος, #4.451,61# ευρώ για το 
Δ΄ Υποείδος, #1.612,90# ευρώ για το Ε΄ Υποείδος, #548,39# ευρώ για το ΣΤ΄ Υποείδος 
και #1.451,61# ευρώ για το Ζ΄ Υποείδος του διαγωνισμού ή το 2% του αθροίσματος των 
εκτιμώμενων αξιών (προ Φ.Π.Α.) των δύο ή περισσότερων  υποειδών για τα οποία οι 
οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά. 
- 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 τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, 
προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). 
- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.   
- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  και την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  
 
9.1.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
- Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α.  
- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρις της επιστροφής της 
στην Τράπεζα και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των 
όρων της σύμβασης. 
- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
9.1.3.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αφορά μόνο τα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ υποείδη του 
διαγωνισμού) 
- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, για την εγγύηση καλής λειτουργίας του 
είδους, μετά την οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας. 
- Σαν χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ως χρονικό διάστημα δωρεάν συντήρησης των ειδών (περίοδος εγγύησης). 
- Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και 
την τελική εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει τρείς (3) μήνες επιπλέον από το συμβατικό 
χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, και θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 
- Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 
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αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 215 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 
- Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια συστήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή 
χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και 
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλωσίμων υλικών.  
- Ο προμηθευτής ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει 
ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε 
κακή χρήση ή συντήρησή του .  
- Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο 
μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
- Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης. 
 
9.1.4.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί να του χορηγηθεί προκαταβολή, υποχρεούται να 
καταθέσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής. Προκαταβολή μπορεί να ζητηθεί μέχρι 
ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και αυτή 
(προκαταβολή) είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου 
που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
- Αν η αιτούμενη προκαταβολή δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας, 
χωρίς ΦΠΑ, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, επειδή για τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό προβλέπεται κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής. Αν 
όμως ζητηθεί από τον ανάδοχο προκαταβολή μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.  και μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, θα λαμβάνεται 
μόνο με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής. 
- Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρις της επιστροφής της στον εκδότη της. 
- Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα ΣΤ΄ και 
καταπίπτει υπέρ Δημοσίου στις περιπτώσεις που ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
- Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης.  
 

9.2   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα 
Κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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 Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 
συνημμένα υποδείγματα. 
 Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να είναι 
είτε στο όνομα όλων των μελών της ένωσης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα 
περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης, 
τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και στην 
παράγραφο 1.2.1 και 1.2.1.1 του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
 
 
10.    ΣΥΜΒΑΣΗ 
 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, για ένα, 
περισσότερα ή για όλα τα υποείδη του διαγωνισμού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης για τα αντίστοιχα υποείδη, προσκομίζοντας την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του 
προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 105 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
 Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως η 
προσφορά, η διακήρυξη και η ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν  τούτο 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με της 
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
 
11.   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

α. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 Η υπεργολαβία μπορεί να δηλώνεται είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς (από 
τον προσφέροντα), είτε κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
αυτής (από τον ανάδοχο). Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή οι υπεργολάβοι δηλώνονται - 
παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, προσκομίζονται 
από τον ανάδοχο τα πιστοποιητικά των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5 και 5.1.6, για κάθε 
υπεργολάβο. 

β. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

γ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 58 και 131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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12.   ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. 
Ο οικονομικός φορέας  που υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  τα κριτήρια οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 
όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016, προς τους 
οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, 
προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχονται  οι 
φορείς (που παράσχουν στήριξη) ως προς τα σχετικά κριτήρια επιλογής που δανείζουν, καθώς 
επίσης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 5 του διατακτικού της παρούσας 
Διακήρυξης. 

 
 

13.   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά όρια 
και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη στο παράρτημα ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και στην συναφθείσα σύμβαση. 
 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, με 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας 
ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος που επικαλείται αυτήν υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν, να αναφέρει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (αρθρ. 204 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει). Ανωτέρα βία δεν 
θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για 
οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 
 

14.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 
- Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1424 «Προμήθεια κάθε είδους 
υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων» του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 
«Ελληνική Αστυνομία» οικονομικού έτους 2018. 
- Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α. υποχρεούται να μεριμνήσει για τη συγκρότηση-
σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υπό προμήθεια είδους. 
- Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση υπό μορφή αρχείου 
.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να γίνει  η 
πληρωμή τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση. Για τον διαγωνισμό της παρούσας 
διακήρυξης οι προσφέροντες δύναται να επιλέξουν έναν από τους κάτωθι δύο τρόπους 
πληρωμής, ήτοι: 
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α. Εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%)  της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 
των υπό προμήθεια ειδών. 
β. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης, με την κατάθεση ισόποσης 
εγγύησης, που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16, ως ισχύει και το 
σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσης. Το υπόλοιπο, με τον συνολικό Φ.Π.Α., 
μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. 
- Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον επιθυμητό 
τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση θα πληρωθεί με τον ανωτέρω πρώτο τρόπο, 
ήτοι με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας της προμήθειας, μετά την 
Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της. 
- Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το 
χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υλικού. Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το 
επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 
0,25 ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος ή της 
επιταγής και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης 
προκαταβολής (Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (ΦΕΚ B 1209)) 
Η πληρωμή των συμβάσεων στον προμηθευτή των ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την 
καταβολή του 100% της αξίας των παραδοθέντων ειδών. 
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του 
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών, τα σχετικά με 
τις υπό προμήθεια ποσότητες τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά πληρωμής, που τον αφορούν στη 
Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α., η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στην αρμόδια Υπηρεσία για 
την εκκαθάριση της δαπάνης. 
- Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των 
δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν. 4125/2013 και στην υπ’ αριθ. 
134453 από 23.12.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργού Οικονομικών. 
-Η Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. για την οποία προορίζεται η προμήθεια, θα αποστείλει στο 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών/Α.Ε.Α., άμεσα αντίστοιχο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής κάθε 
παραληφθείσας ποσότητας (δελτία αποστολής κλπ). Η Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. εφόσον 
παραλάβει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο προκειμένου 
αυτός προβεί στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής 
που τον αφορούν. 
- Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών δεν μπορεί να γίνει προ 
της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
- Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 
- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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15.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει της ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το 

άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
 

16.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους, κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση. Επίσης οι οικονομικοί 
φορείς έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την τήρηση της ως άνω απαίτησης από το 
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 
κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 
17.   ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία απέβη 
άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και τους όρους της διακήρυξης ή στην περίπτωση που κανένας από 
τους προσφέροντες (προσωρινούς αναδόχους) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  
 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
–  Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
–  Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 
–  Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
–  Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 
–  Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
– Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
 

18.    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 
Η παρούσα διακήρυξη, η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση 

της σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 Για την ανάθεση της σύμβασης, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Για τον παρόντα 
διαγωνισμό κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή.  

 
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς των υπό προμήθεια  ειδών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελεύθερων, χωρίς ΦΠΑ. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/ 2016, ως ισχύει.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ΄  
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε 
τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων 
του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή 
λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και        
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

3. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική προμήθεια των υπό προμήθεια ειδών και 
δικαιούται να τα προμηθευτεί ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του 
λόγου στους συμμετέχοντες, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. 

4. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οποιαδήποτε μισθωτού του αναδόχου. Η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την 
καταβολή στον  ανάδοχο του αντίτιμου της προμήθειας, που παρελήφθη οριστικά από τον 
Αγοραστή, για τον οποίο προορίζονταν. 

5. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή (άρθ. 77 του Ν. 4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Έ., την Ε.Έ  

6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

7.    Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, που τυχόν απαιτούνται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της διακήρυξης, που δύναται 
να υποβληθούν και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την 
επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την 
κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) 
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188).  

8.    Το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου.  
9.    Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων 
(πλην Φ.Π.Α.), τελών κλπ. 

10. Οι όροι της Διακήρυξης είναι απαράβατοι και προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με αυτούς 
απορρίπτονται. 

11. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, του π.δ. 28/2015, καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................          Ημερομηνία έκδοσης.......................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ ήτοι #...................................# ευρώ. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την 
επωνυμία …….....……….. οδός …………….…. αριθμός ..… ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ…………………..} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών  
α)…….…..... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………………. 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………… 
γ)…………...οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
#........................# ευρώ, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 25-08-2017 
(συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών) με 
αντικείμενο …….………..…………………….....(συμπληρώνεται το/τα υποείδος/η του 
διαγωνισμού) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #...................# ευρώ, άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, σύμφωνα με τη με αριθμό 22/2017 Διακήρυξη/Α.Ε.Α. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...... - …... - ……... . 
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 
ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Το όριο ισχύει μόνο για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα) 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................          Ημερομηνία έκδοσης.......................... 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ..................... για  #...............................# ευρώ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την 
επωνυμία ………………...... οδός ……………….…. αριθμός ….… ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ…..………..}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης : των Εταιριών  
α)……….….οδός............................αριθμός....................ΤΚ……………..., Α.Φ.Μ…………………… 
β)……….….οδός............................αριθμός....................ΤΚ……………..., Α.Φ.Μ…………………… 
γ)……….….οδός............................αριθμός....................ΤΚ……………..., Α.Φ.Μ…………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
#.........................# ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ……............. που 
αφορά στο διαγωνισμό της 08-08-2017 (συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
για την υποβολή προσφορών) με αντικείμενο …….………..…………………………  
(συμπληρώνεται το/τα υποείδος/η του διαγωνισμού) συνολικής αξίας #………………………..# 
ευρώ, σύμφωνα με τη με αριθμό 22/2017 Διακήρυξη/Α.Ε.Α.. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Το όριο ισχύει μόνο για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 



Σελίδα 47 από 100 της 22/2017 Διακήρυξης ΑΕΑ. 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΥΠΟΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  

 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................          Ημερομηνία έκδοσης.......................... 

 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ……............... για #..........................# ευρώ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την 
επωνυμία ………………...... οδός ……………….…. αριθμός ….… ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ…..………..}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών  
α)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………,  Α.Φ.Μ…………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………,  Α.Φ.Μ…………………… 
γ)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………,  Α.Φ.Μ…………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
#...................# ευρώ, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της υπ’ αρίθμ. 
…………… από ……/……/……….. σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την 
προμήθεια ………………………………………………… (συμπληρώνετε το/τα υποείδος/η του 
διαγωνισμού) (αρ. Διακ/ξης 22/2017) προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας και το 
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι ………………… 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Το όριο ισχύει μόνο για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................          Ημερομηνία έκδοσης.......................... 
 
Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77 Α Θ Η Ν Α 
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ..................... για ευρώ ήτοι #..............................# ευρώ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την 
επωνυμία ………………...... οδός ……………….…. αριθμός ….… ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ…..………..} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης : των Εταιριών 
α)…….…...... οδός..............................αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ……………………. 
β)……….……οδός..............................αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ…………………… 
γ)…………….οδός..............................αριθμός.................ΤΚ….……………ΑΦΜ..….….…………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,} και μέχρι του ποσού των 
#.........................# ευρώ, για τη λήψη από αυτής ποσού προκαταβολής #.........................# ευρώ, 
σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. …………… από ………….. σύμβαση που υπέγραψε μαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για την προμήθεια ………………………………………………… (συμπληρώνετε 
το/τα υποείδος/η του διαγωνισμού) (αρ. Διακ/ξης 22/2017) προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
(Το όριο ισχύει μόνο για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα). 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τηλ:  210-6984086 Fax: 210-6977594 
Π. Κανελλοπούλου 4-101 77   ΑΘΗΝΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Α’ 
 ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΔΙΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ (ΦΙΛΤΡΑ)   
  
1. Γενικά 

Το υπό προμήθεια υλικό, προορίζεται να καλύψει Υπηρεσιακές ανάγκες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, για προστασία του προσωπικού της από καπνό, τοξικά  και δακρυγόνα αέρια. 

2. Τεχνικές απαιτήσεις προσωπίδας αναπνευστικής προστασίας αερίων 

2.1 Η μάσκα πρέπει να τοποθετείται στα υπάρχοντα  κράνη SCHUBERTH 
P100 και MSA MO5006 που κατέχει η Ελληνική Αστυνομία. Η μάσκα 
πρέπει να τοποθετείται στο κράνος, προσαρμοζόμενη επ’ αυτού, με 
αυξομειούμενους ιμάντες για τη ρύθμιση ανάλογα με τις ανάγκες του 
χρήστη και να προστατεύει την περιοχή των οφθαλμών και των 
αναπνευστικών οργάνων του χρήστη με τη βοήθεια φίλτρου, από 
ερεθιστικές και χημικές ουσίες. 

 

2.2 Η παροχή αέρα μέσω του φίλτρου να είναι επαρκής ανάλογα με την 
απαιτούμενη ροή αέρα του χρήστη (εξαρτώμενη από τη φυσική 
δραστηριότητα αυτού). 

 

2.3 Ο εισπνεόμενος αέρας μετά το φίλτρο, να είναι ακίνδυνος και χωρίς 
οσμές. 

 

2.4 Η συγκέντρωση των επικίνδυνων χημικών και ερεθιστικών ουσιών 
στον εισπνεόμενο αέρα να μειώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην 
επηρεάζει τη λειτουργία των αναπνευστικών οργάνων. Για τη χρήση 
της προστατευτικής μάσκας και φίλτρου θα πρέπει να υπάρχει 
τουλάχιστο 17% Ο2 στον αέρα καθώς και ατμοσφαιρική πίεση 1 
(+0.2/-0,3) bar. 

 

2.5 Η προστατευτική μάσκα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το  
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προστατευτικό κράνος και τη μικρομεγαφωνική εγκατάσταση.  

3. Μηχανολογικές απαιτήσεις ασφάλειας προστατευτικής μάσκας 
3.1 Η προστατευτική μάσκα να πληροί τις μηχανολογικές απαιτήσεις 

ασφάλειας. Οι απαιτήσεις της ΕΝ 136:98 (CIass 3) ή νεώτερο (μάσκες 
προσώπου, απαιτήσεις, έλεγχος, σήμανση) να καλύπτονται πλήρως 
ως επίσης και τα παρακάτω: 

 

3.1.1 Να τοποθετείται χωρίς να είναι υποχρεωτικό να αφαιρείται το 
προστατευτικό κράνος από την κεφαλή ή η συνδεδεμένη 
μικρομεγαφωνική εγκατάσταση. 

 

3.1.2 Η σύνδεση της με το προστατευτικό κράνος να πραγματοποιείται με 
μηχανισμό ταχείας απασφάλισης. 

 

3.1.3 Να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η καλύπτρα του κράνους ακόμα και 
στη κάτω θέση (πλήρως κατεβασμένη) να μην έρχεται σε επαφή μ΄ 
αυτήν (μάσκα - φίλτρο) ανεξάρτητα με όποια κίνηση του χρήστη. 

 

3.1.4 Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα να μην προκαλούν 
ερεθισμό ή κάποια άλλη επιβλαβής επίδραση στο δέρμα του χρήστη. 

 

3.1.5 Να έχει βιδωτή σύνδεση για φίλτρα σύμφωνα με την ΕΝ 148-1.  

3.1.6 Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής, εντός της μάσκας, 
διορθωτικών φακών. 

 

3.1.7 Να μπορεί να γίνει χρήση μικρομεγαφωνικών συσκευών.  

3.1.8 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί φορητό μεγάφωνο (ομιλία μέσω αυτού), 
εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό αποδοτικά, να μπορεί να 
συνδεθεί με κατάλληλο μικρόφωνο. 

 

3.1.9 Κάθε προσωπίδα, θα φέρει ιμάντα αναρτήσεως, μήκους ενός (1) 
μέτρου τουλάχιστον και πλάτους 2-3 εκατοστών, για ανάρτηση από το 
λαιμό του χρήστη. 

 

3.1.10 Η οματοθυρίδα (καλύπτρα) να είναι κατασκευασμένη από 
πολυανθρακικό ή άλλο ανθεκτικό υλικό, να είναι διαφανείς, 
πανοραμικού τύπου (ενιαία καλύπτρα), προσφέροντας στον χρήστη 
ευρύ πεδίο ορατότητας σύμφωνα με το EN 136, να μην δημιουργεί 
παραμόρφωση της εικόνας και να υπάρχει δυνατότητα 
αντικατάστασης της από τον χρήστη, χωρίς την χρήση ειδικών 
εργαλείων, σε περίπτωση φθοράς ή θραύσης. 

 

3.1.11 Η προστατευτική μάσκα, να ζυγίζει μέχρι 0,7Kg.  

3.2 Η σήμανση της προστατευτικής μάσκας να είναι σύμφωνα με τη ΕΝ 
136:1998 (CIass 3)  

 

3.3 Η λειτουργική χρήση της μάσκας να εξασφαλίζεται για τουλάχιστο 
πέντε (5) χρόνια, εάν αποθηκευθεί σε συνήθη χώρο φύλαξης, μέσα 
στην αρχική συσκευασία. 

 

3.4 Ο έλεγχος της προστατευτικής μάσκας με το κράνος θα πρέπει να 
διεξαχθεί σύμφωνα με την DIN 58 646 μέρος 10ο, ή την ΕΝ 136-1998, 
την οποία πρέπει να καλύπτει. 
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4. Τεχνικά χαρακτηριστικά διηθητικών κανίστρων (φίλτρων) 
4.1 Τα προς προμήθεια διηθητικά κάνιστρα (φίλτρα) να είναι ειδικού 

συνδυασμού, τύπου:  Α2 Β2 Ε2 Κ2 Ρ3 D R (ή R D) NBC ή Α2 Β2 Ε2  
Ρ3  D R (ή R D) NBC. 

 

4.2 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, στερεάς, επιμελημένης και 
πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, τα δε χαρακτηριστικά τους να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τo διεθνή πρότυπο κατά ΕΝ 14387:2004 + 
Α1:2008 ή νεώτερο. 

 

4.3 Να έχουν  μέγιστη διάμετρο 112mm, μέγιστο ύψος 96mm, 
συμπεριλαμβανομένου του σπειρώματος, και μέγιστο βάρος 350 gr. 

 

4.4 Το φίλτρο να προσαρμόζεται στην μάσκα με βιδωτή σύνδεση 
σύμφωνα με την ΕΝ 148-1. 

 

4.5 Το περίβλημα του φίλτρου (εξωτερική επιφάνεια) να μην φέρει 
συρραφές στο σώμα του, να είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα  και στο 
κάτω μέρος να φέρει κούμπωμα προστασίας οπής εισερχομένου αέρα 
στο οποίο να ασφαλίζει με πίεση (κουμπωτό). 

 

4.6 Η διάρκεια αποθήκευσης να είναι, για τα σφραγισμένα φίλτρα, στην 
αεροστεγή συσκευασία, τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, για τα 
αποσφραγισμένα τουλάχιστον έξι (6) μήνες εφόσον έχουν 
χρησιμοποιηθεί και για τα μη χρησιμοποιηθέντα τουλάχιστον ένα (1) 
έτος. 

 

4.7 Επί του σώματος του διηθητικού κάνιστρου (φίλτρο) επιθυμητή η 
ύπαρξη δείκτη στον οποίο  να εμφαίνεται η κατάσταση του φίλτρου 
(κατάλληλο προς χρήση ή προς αντικατάσταση).  

 

5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ 

5.1 Ο κατασκευαστής-προμηθευτής του υλικού της προδιαγραφής πρέπει 
να καταθέσει με την προσφορά του :  

 

5.1.1 Πιστοποιητικό  ISO 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ του εργοστασίου 
κατασκευής, για την κατασκευή προστατευτικού εξοπλισμού και την 
κατασκευή διηθητικών κανίστρων (φίλτρων).  
Στην εν λόγω βεβαίωση κατά περίπτωση να φαίνεται: 

 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. 
 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου. 
 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης. 
 Ο αριθμός της πιστοποίησης. 

 

5.1.2 Να επισυνάψουν στις προσφορές τους πίνακες, με λεπτομερή και 
σαφή  περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και 
των δυνατοτήτων των προσφερομένων από αυτούς ειδών, και να 
παρέχουν διευκρινίσεις σε τυχόν διαφοροποιήσεις από τη τεχνική 
προδιαγραφή. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από περιγραφικά και 
λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια. 

 

5.2 Ο αναδειχτείς μειοδότης  υποχρεούται όπως καταθέσει - αποστείλει με 
μέριμνά του, στην αρμόδια επιτροπή, δύο (2) δείγματα των 
προσφερομένων από αυτόν προσωπίδων και δυο (2) δείγματα των 
προσφερομένων διηθητικών κανίστρων (φίλτρων) για μακροσκοπικό 
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έλεγχο.   

5.3 Τα ανωτέρω δείγματα, προσωπίδα με διηθητικό κάνιστρο, αφού 
επισημοποιηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, θα χρησιμοποιηθούν 
σαν βιομηχανικό πρότυπο για την οριστική παραλαβή, από την 
Επιτροπή παραλαβής.  

 

5.4 Η Υπηρεσία δεν έχει καμιά υποχρέωση, για αποζημίωση των 
δειγμάτων. 

 

5.5 Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Φύλλο 
Συμμόρφωσης ως το επισυναπτόμενο Παράρτημα 1. Αυτό είναι φύλλο 
συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας 
προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται, εάν το 
προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την ΤΠ. Σε περίπτωση μη 
συμφωνίας, θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλείσεις (είτε αυτές 
αποτελούν μειονέκτημα,  είτε πλεονέκτημα) του προσφερόμενου 
υλικού, σε  σύγκριση με τα στοιχεία της ΤΠ  δηλαδή ο προμηθευτής θα 
απαντά ακολουθώντας την αυτή σειρά και αρίθμηση, σε όλες τις 
παραγράφους της ΤΠ. 

 

5.6 Η οριστική παραλαβή, θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής για 
ολόκληρη τη ποσότητα, αφού ενεργηθεί: α) δειγματοληψία 
τουλάχιστον 2 τεμαχίων από κάθε τύπο εκ διαφορετικών κιβωτίων, για 
να πραγματοποιηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και β) έλεγχος των 
εγγράφων 5.8.1 έως και 5.8.9 ή και εργαστηριακές δοκιμές με την 
υπάρχουσα στη διάθεση της Ελληνικής Αστυνομίας υλικοτεχνική 
υποδομή, ή με δαπάνες του προμηθευτή με τη χρήση των 
εργαστηρίων του χημείου Στρατού ή άλλων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναγνωρισμένων εργαστηρίων από διεθνή οργανισμό ή 
κρατική αρχή ώστε να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή τους και εάν 
είναι σύμφωνες με τα στοιχεία της  προδιαγραφής και το επίσημο 
δείγμα. 

 

5.7 Σε περίπτωση που παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και δεν 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής και το κατατεθέν 
δείγμα, τα υπό παραλαβή είδη, δεν θα παραληφθούν. 

 

5.8 Τα προς παραλαβή είδη με τη μέριμνα του προμηθευτή, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από: 

 

5.8.1 Πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών της προσωπίδας (εικονογραφημένο, 
των οποίων η τιμή μονάδος θα υπάρχει στην οικονομική προσφορά) 
και στον οποίο να φαίνεται ο αριθμός ονομαστικού (εάν υφίσταται), ο 
αριθμός του κατασκευαστή, η ονομασία του στην Ελληνική γλώσσα 
(και στην Αγγλική) για τα αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά. Η 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά πρέπει να παρέχεται για κάθε επί μέρους 
απάρτιο και όχι μόνο για τα βασικά απάρτια που συνθέτουν την 
προσωπίδα για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 

 

5.8.2 Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας, εγγυημένης διατήρησης  και 
αντοχής του εργοστασίου κατασκευής της προσωπίδας, για χρόνο 
τουλάχιστο αντίστοιχο του αναγραφόμενου στο ΦΣ  με τις ημερομηνίες 
παραγωγής των προς παραλαβή ειδών. Μέσα στα όρια της εγγύησης 
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καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε 
εξάρτημα που παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με 
δική του δαπάνη. 

5.8.3 Εγγύηση ποιότητας και καλής λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση 
φυσιολογικής χρήσεως και συνθηκών αποθήκευσης, για τα διηθητικά  
κάνιστρα (φίλτρα), τουλάχιστον δέκα (10) έτη εφ΄ όσον παραμένουν 
σφραγισμένα αεροστεγώς, για τα αποσφραγισθέντα τουλάχιστον ένα 
έτος (1), εφ΄ όσον δεν έχουν  χρησιμοποιηθεί και τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες για τα χρησιμοποιηθέντα. 

 

5.8.4 Βεβαίωση του οίκου κατασκευής (μόνο εφόσον έχει λήξει η ισχύς του 
εγγράφου της πιστοποίησης που κατατέθηκε με την προσφορά) από 
την οποία να επιβεβαιώνεται ότι το εν λόγω εργοστάσιο, είναι 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ  για την 
κατασκευή προστατευτικού εξοπλισμού και την κατασκευή διηθητικών 
κανίστρων (φίλτρων).  
Στην εν λόγω βεβαίωση κατά περίπτωση να φαίνεται: 

 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. 
 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου. 
 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης. 
 Ο αριθμός της πιστοποίησης. 

  

5.8.5 Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος που 
εδρεύει ο κατασκευαστής ή διεθνή οργανισμό ότι η συγκεκριμένη 
παρτίδα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Τ.Π σε ότι 
αφορά τους ελέγχους μεταφρασμένα επίσημα στην Ελληνική, εφόσον 
είναι σε άλλη γλώσσα. 

  

5.8.6 Πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφεται ότι  η προσφερόμενη 
προσωπίδα είναι σύμφωνη με την  ΕΝ 136/1998 (Class 3). 

  

5.8.7 Εντός ή επί των κυτίων ή επί του σώματος των προσωπίδων να 
υπάρχουν οδηγίες  χρήσεως, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και να 
αναγράφεται το σήμα ποιοτικού ελέγχου CE. 

  

5.8.8 Πιστοποιητικό του εργοστασίου, στο οποίο να αναγράφεται ότι το 
προσφερόμενο διηθητικό κάνιστρο (φίλτρο) είναι σύμφωνο με την  ΕΝ 
14387:2004 + Α1:2008 ή νεώτερο  

  

5.8.9 Εντός ή επί των φιλτροκυτίων ή επί του σώματος των φίλτρων να 
υπάρχουν οδηγίες-συνθήκες  χρήσεως, αποθηκεύσεως και τύπος, 
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και να αναγράφονται ευκρινώς η 
ημερομηνία παραγωγής, ο χρόνος λήξεως αυτών, το σήμα ποιοτικού 
ελέγχου CE και τα πρότυπα που ισχύουν. 

  

5.8.10 Να συνοδεύονται από ανάλογο αριθμό εγχειριδίων λειτουργίας στην 
Ελληνική γλώσσα καθώς και είκοσι τεχνικά εγχειρίδια, συντήρησης 
επισκευής της προσωπίδας μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και 
σχεδιαγράμματα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι 
δυνατή η συντήρηση από τους χειριστές και τους τεχνικούς της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

  

5.9 Σε περίπτωση που τα προς παραλαβή είδη δεν συνοδεύονται από τα 
έγγραφα των παραγράφων 5.8.1 έως 5.8.10, η Επιτροπή δεν θα 
προβαίνει στην οριστική παραλαβή, μέχρις προσκομίσεώς των, εντός  
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ευλόγου χρόνου, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

5.10 Συσκευασία : 

 Κάθε προσωπίδα, για την ασφαλή μεταφορά και εναποθήκευση - 
φύλαξη, θα είναι συσκευασμένη εντός κιβωτίου, που να επιτρέπει 
την επάλληλη τοποθέτηση και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταφορά.  

 Το κάθε φίλτρο να είναι αεροστεγώς συσκευασμένο εντός του 
κυτίου της τυποποιημένης του εργοστασίου παραγωγής 
συσκευασίας, να επιτρέπει την επάλληλη τοποθέτηση και να είναι 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την μεταφορά. 

 
 
 
 
 
 

 

5.11 Επισημάνσεις (στην Ελληνική γλώσσα) :  

5.11.1 Επί των υλικών: 
Ονομασία εργοστασίου κατασκευής 
Τύπος 
Ημερομηνία παραγωγής (μήνας - έτος), σύμφωνα με τον τρόπο 
αναγραφής του εργοστασίου κατασκευή, η οποία θα πρέπει να 
δηλώνεται με λεπτομέρεια.  

 

5.11.2 Επί των κιβωτίων συσκευασίας: 
Ονομασία εργοστασίου κατασκευής 
Ακριβή ονομασία υλικού 
Αριθμό τεμαχίων 
Ονομασία προμηθευτή  
Αριθμό Σύμβασης 

 

5.12 Τα προς προμήθεια είδη, να είναι πρόσφατης παραγωγής και όχι 
πέραν των έξη (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στη 
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Τμήμα Οπλισμού (πρώην Διεύθυνση 
Διαχείρισης Υλικού). 

 

5.13 Παράδοση: τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης.   

 

5.14 Τόπος Παράδοσης: Εντός των αποθηκών της Διεύθυνση Τεχνικής 
Υποστήριξης/Τμήμα Οπλισμού (Πρώην Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού) 
της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα - Αττικής ). 

 

5.15 Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής καθίστανται απαράβατοι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1    Υπόδειγμα ΦΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Παράγραφος Τ.Π. Συμφωνία με την Τ.Π. -  τυχόν 
επεξηγήσεις 

Σχετική σελίδα – παράγραφος 
της προσφοράς ή του τεχνικού 

εγχειριδίου 
   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2     Συντομογραφίες-Συντμήσεις 

ΤΠ = Τεχνική Προδιαγραφή 
ΦΣ = Φύλλο Συμμόρφωσης 

                                               
Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2016 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Σπυρίδων ΖΩΡΖΟΣ  
Αστυνόμος Α΄ 

                               
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
                   α) Ειρήνη - Αικατερίνη ΚΡΕΤΖΑ  

Αστυνόμος Β΄ 
 
                        
                    β) Κωνσταντίνος ΖΙΑΚΑΣ  

Υπαστυνόμος Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Τηλ: 210-6984086, fax : 210-6997594 
 Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Β’ 

ΚΡΑΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΜΕΡΟΣ   1ο   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Γενικά  
Κράνος προστασίας, για αστυνομική χρήση.  

2. Χρήση 
Το κράνος πρέπει να λειτουργεί σε συνδυασμό με μάσκα από τους τύπους που κατέχει η 
Ελληνική Αστυνομία. Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης 
σε μέλλοντα χρόνο. 

3. Προδιαγραφές αναφοράς-πρότυπα. 
3.1 DIN 4840 (Κράνη προστασίας για εργασία) ISO 3873-1977 ή νεώτερο σε ισχύ – ΕΝ 397. 

3.2 DIN 4646 μέρος 2o (Προστατευτικό διάφανο κάλυμμα και μετρήσεις ελέγχου) ΕΝ 167- 2002 
ή νεώτερο. 

3.3 DIN 32 763 (Στολές χημικής προστασίας τύπου ΙΙ, τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας και 
έλεγχος) ISO/ 6529-2001 και ISO / 6530-2005 ή νεώτερα σε ισχύ. 

3.4 DIN 58 646 μέρος 1o (Μάσκες-καλύπτρες, προδιαγραφές, έλεγχος και επισημάνσεις), EN-
136-1998 ή νεώτερο. 

3.5 ECE 22-05 ή νεώτερο (Ενιαίες προδιαγραφές για έκδοση αδείας για τη καταλληλότητα των 
προστατευτικών κρανών μοτοσικλετιστών). 

4. Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής. 
Ο κατασκευαστής-προμηθευτής του υλικού της προδιαγραφής πρέπει να καταθέσει με την 
προσφορά του :  
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4.1  Πιστοποιητικό  ISO 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ του εργοστασίου κατασκευής, για 
κατασκευή προστατευτικών κρανών, από διεθνή αναγνωρισμένο φορέα. Στο εν λόγω 
πιστοποιητικό να φαίνεται: 
4.1.1 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. 
4.1.2 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου. 
4.1.3 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης. 
4.1.4 Ο αριθμός της πιστοποίησης. 
4.1.5 Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του φορέα, που πραγματοποίησε την 

πιστοποίηση του εργοστασίου.  

ΜΕΡΟΣ   2ο   ΚΡΑΝΟΣ 

1. Γενικά 
1.1 Το κράνος αποτελείται από εξωτερικό κέλυφος, εσωτερικές επενδύσεις και διαφανή 

προστατευτική καλύπτρα για να προστατεύει τον φέροντα από τραυματισμούς. Ειδικότερα 
να αντέχει σε εκσφενδονιζόμενα υλικά (πέτρες, σίδερα κλπ.) καθώς επίσης να αντέχει σε 
πτώσεις του, εκσφενδονίσεις και διατρήσεις. Τα εξωτερικά μέρη να μην παραμορφώνονται 
σε θερμοκρασίες από –20οC έως +60οC και να αντέχουν σε έκθεση χημικών ουσιών. 

1.2 Να μη λειώνουν ή αναφλέγονται, όταν εκτεθούν σε ρίψη φλεγόμενων υλικών.  

2. Κατασκευαστικές απαιτήσεις  
2.1 Το κράνος πρέπει: 

2.1.1 Να είναι κατασκευασμένο από αραμιδική σύνθεση και ρητίνη ακόρεστου 
πολυεστέρα. 

2.1.2 Να καλύπτει τις ανάγκες μεγεθών από  (M) έως  (XXL). 
2.1.3 Να είναι ισομερώς κατανεμημένο το βάρος. 
2.1.4 Να προστατεύει-καλύπτει τον αυχένα και το πηγούνι κατά το δυνατόν περισσότερο, 

χωρίς να εμποδίζει τις κινήσεις της κεφαλής και να περιορίζει το οπτικό πεδίο. 
2.1.5 Να αντικαθίσταται άμεσα χωρίς εργαλεία, το προστατευτικό του αυχένα. 
2.1.6 Να έχει προσαρμοσμένη καλύπτρα που να διαθέτει τουλάχιστον δύο θέσεις 

ακινητοποίησης, σε αυτήν του πλήρους ανοίγματος (πάνω) και αυτής της πλήρους 
κάτω θέσης. 

2.1.7 Να προσαρμόζεται μάσκα προστασίας αερίων. Η σύνδεση της με το προστατευτικό 
κράνος να πραγματοποιείται με μηχανισμό ταχείας απασφάλισης, χωρίς το κράνος 
να χρειάζεται να αφαιρεθεί, και χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία τυχόν ασύρματης 
ή ενσύρματης επικοινωνίας. 

2.1.8 Να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση γυαλιών με διορθωτικούς φακούς, σε συνδυασμό με 
προσωπίδα αερίων, ακόμα και με τη διάφανη καλύπτρα στη κάτω θέση (κλεισμένη). 

2.1.9 Να μη περιορίζει την ικανότητα φυσικής ακοής των ήχων του περιβάλλοντος και 
παράλληλα να επιτρέπει την μελλοντική χρήση μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης, 
ακόμα και με την προστατευτική μάσκα. 

2.1.10 Να διαθέτει άγκιστρο ή κρίκο  ανάρτησης, για μεταφορά-ανάρτησή του στη ζώνη από 
κατάλληλο εξάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος 

2.2 Η Καλύπτρα πρέπει: 
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2.2.1 Να έχει πάχος τουλάχιστον 5mm και ελάχιστο μήκος, περιλαμβανομένου του 
μεταλλικού στελέχους στήριξης στο κράνος 170mm (μετρουμένου στο μέσο της άνω 
προς την κάτω ακμή) και να καλύπτει πλήρως το πρόσωπο. 

2.2.2 Να μη διαθλά τα παρατηρούμενα αντικείμενα, το επίπεδο διαπέρασης φωτός να 
είναι τουλάχιστο 80%, σύμφωνα με τη DIN 4646 μέρος 2o ή ΕΝ 167- 2002 ή 
νεώτερο. 

2.2.3 Η επεξεργασία της επιφάνειάς της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την οπτική 
παρατήρηση σε διαφορετικές εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας -20  οC έως +50  
οC, χωρίς να θαμπώνει. 

2.2.4 Να μπορεί να αντικαθίσταται άμεσα και χωρίς ειδικά εργαλεία. 
2.2.5 Να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υπάρχει ισομερής κατανομή βάρους, ανεξάρτητα 

από τη θέση της καλύπτρας. 
2.2.6 Να επιτρέπει την μελλοντική χρήση μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης, σε 

συνδυασμό με την προσωπίδα αερίων. 
2.2.7 Σε όλη τη διαδρομή ανοίγματος της καλύπτρας, πρέπει να προστατεύεται το 

πρόσωπο από ρέοντα υγρά επί της πρόσθιας επιφάνειας του κράνους.  
2.2.8 Η στεγανοποίηση προς το κέλυφος του κράνους πρέπει να παρέχεται και σε 

ελάχιστες αλλαγές διαστάσεων (μέχρι 3 mm), προερχόμενες από διαστολή λόγω 
θερμικής καταπόνησης.  

2.2.9 Να πληρεί την οδηγία EN 166/2002 ή νεώτερον περί ατομικής προστασίας των 
οφθαλμών. 

2.3 Εσωτερικές επενδύσεις 
2.3.1  Οι εσωτερικές επενδύσεις πρέπει: 

2.3.1.1  Να εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του κράνους, (ακόμα και στην 
περίπτωση που μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το μέγεθος) και 
υποχρεωτικά να ρυθμίζεται η διάσταση του ύψους. 

2.3.1.2 Όλα τα μέρη του εσωτερικού μέρους του κράνους, τα οποία δεν 
καλύπτονται πλήρως από τη κεφαλή του φέροντα, θα πρέπει να 
κατασκευασθούν στην εξωτερική τους πλευρά, από, διαρκείς βραδύφλεκτες 
αραμιδικές, παραραμιδικές ίνες και μίας αντιστατικής σύνθεσης ενός 
ανθρακούχου νήματος, το οποίο να έχει πλαστική επικάλυψη. 

2.3.1.3 Στην εσωτερική επένδυση πρέπει να προβλεφθεί δεξιά και αριστερά μία 
θήκη στο ύψος των αυτιών στην οποία θα τοποθετηθεί μελλοντικά 
καλυμμένα ένα, κατά επιλογή δεξιά ή αριστερά, μεγάφωνο της 
μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης. 

2.3.2 Να μειώνουν την ενέργεια πρόσκρουσης σε επίπεδα απόλυτα ανεκτά, για τον 
φέροντα. 

2.3.3 Να μην επηρεάζονται από τον ιδρώτα και να αντέχουν στη θερμότητα. 
2.3.4 Να έχουν προσαρμοσμένο ιμάντα αυξομειούμενο με κουμπί ασφαλείας για την 

προσαρμογή του κράνους επί της κεφαλής απαιτώντας δύναμη απασφάλισης από 
45 έως 70 N. 
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2.3.4.1 Η αλλαγή θέσης και στερέωσης, να γίνεται με μεταλλικά ελάσματα τα οποία 
σε καμία θέση δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Το 
έλασμα μπορεί να κατασκευασθεί και από ένα βραδύφλεκτο πλαστικό υλικό.    

2.3.5 Να είναι προσαρμόσιμο ένα υποσιάγωνο, το οποίο να αφαιρείται. 
2.3.5.1 Εάν το υποσιάγωνο είναι ενσωματωμένο μέρος του ιμάντα για το πηγούνι, 

τότε πρέπει να στερεωθεί ασφαλώς. 
2.3.6 Να έχουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά απορρόφησης υγρασίας (ιδρώτα).  
2.3.7 Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα εύκολα να αφαιρούνται για να 

καθαρίζονται ή να απολυμαίνονται και να αντικαθίστανται πλήρως. Να προταθούν τα 
κατάλληλα υλικά και μέθοδοι καθαρισμού, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα 
εμπορικά σήματα.  

2.4 Προστασία αυχένα 
2.4.1  Το προστατευτικό αυχένα πρέπει να είναι εύκαμπτο. 

2.4.2 Η χαμηλότερη ακμή του προστατευτικού να εξέχει 11-13 cm, (μετρούμενο στο μέσο) 
από το οπίσθιο χαμηλότερο σημείο του κράνους. 

2.4.3 Το προστατευτικό του αυχένα, να εφάπτεται όσο το δυνατό πιο εφαρμοστά (στον 
φέροντα), για να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα, σε περίπτωση ανάφλεξης, να 
περάσει από κάτω φωτιά. Το προστατευτικό αυχένα πρέπει να εμποδίζει τον 
φέροντα το λιγότερο δυνατό. 

2.4.4 Η διαρκής στεγανοποίηση έναντι υγρών να επιτυγχάνεται, μέσω μίας διαρκούς 
βραδύφλεκτης επικάλυψης. 

2.4.5 Εσωτερικές επενδύσεις που αναφλέγονται ή επηρεάζονται θερμικά πρέπει να 
επικαλύπτονται ώστε να παρέχουν ασφάλεια και ικανοποιητική συμπεριφορά έναντι 
της φωτιάς ή της θερμότητας. 

2.4.6 Οι ραφές θα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής έτσι ώστε να υπάρχει η μικρότερη 
δυνατή απώλεια συγκράτησης και να παραμένει η προστατευτική ιδιότητα των 
συρραμμένων υλικών. Για τη συρραφή εξωτερικών μερών να χρησιμοποιηθεί υλικό 
ραφής με συνεχείς μετα-παραραμιδικές βραδύφλεκτες ίνες.  

2.5 Βάρος πλήρους κράνους 
Το βάρος του προστατευτικού κράνους περιλαμβανομένης της καλύπτρας και του 
προστατευτικού του αυχένα, να μην υπερβαίνει τα 2.150 Kg. 

2.6 Διαστάσεις 
Η απόσταση κάθε σημείου του κελύφους (εξωτερική επιφάνεια) μέχρι την κεφαλή 
(εσωτερική επιφάνεια) να είναι τουλάχιστο 10mm. 

2.7 Ποιότητα επεξεργασίας 
Ο σχεδιασμός και η επεξεργασία των υλικών να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει 

πιθανότητα τραυματισμού από τη χρήση τους. 

2.8 Χρωματισμός 



Σελίδα 60 από 100 της 22/2017 Διακήρυξης ΑΕΑ. 
 

 

2.8.1 Το προστατευτικό κράνος να έχει αντοχή σε φθορές από διάβρωση (καιρικών 
συνθηκών και φωτός), να είναι σε χρώμα λευκό, μη ανακλαστικό, σύμφωνα με τη 
RAL 90-10. Η προστασία του αυχένα, να είναι χρώματος μαύρου.  

2.8.2 Το προστατευτικό του αυχένα, οι ιμάντες και το εσωτερικό του κράνους πρέπει στην 
εξωτερική τους πλευρά να είναι χρώματος μαύρου ή ανθρακί.  

3. Τεχνικές απαιτήσεις 
3.1 Σημάνσεις 

3.1.1 Το προστατευτικό κράνους να έχει τοποθετημένο το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
(παράρτημα 3), με  διαστάσεις διαμέτρου 6 έως 7 cm και σε απόσταση 1cm επάνω 
από το σημείο της κατεβασμένης καλύπτρας. Θα είναι κατασκευασμένο από 
διάφανο αυτοκόλλητο πλαστικό ικανού πάχους για να μην καταστρέφεται από τη 
χρήση. Η εκτύπωση να γίνει με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του ανωτέρω παραρτήματος. 
Στην εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και της καλύπτρας να υπάρχει υποχρεωτικά 
σήμανση που να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  
Κατασκευαστή ή κωδικό κατασκευαστή, τύπο, έτος και μήνα παραγωγής.  

3.1.2 Όλες οι σημάνσεις να είναι μόνιμες και ανεξίτηλες. 
3.1.3 Στο εσωτερικό του κράνους (εσωτερική επένδυση) να αναγράφεται το μέγεθος, ως 

επίσης να δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης εκ μέρους του χρήστη σε ειδική θήκη 
των στοιχείων του Ονομ/μου του, Βαθμού, Ομάδας αίματος κ.α. 

 3.2 Μακροπρόθεσμη συμπεριφορά υλικών. 
Η προστατευτική ικανότητα του κράνους (κέλυφος, καλύπτρα και εσωτερική επένδυση), θα 
πρέπει να μην επηρεάζεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 10 ετών.  
Τα κράνη θα παραμένουν αποθηκευμένα, σε χώρους με φως ημέρας χωρίς την απευθείας 
έκθεσή τους στις ηλιακές ακτίνες. 
Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τη διατήρηση των μερών του 
κράνους. 
Για αυτό το σκοπό θα γίνει δοκιμή σύμφωνα με τις παραγράφους 3.5 και 3.6 του 2ου μέρους 
της προδιαγραφής. 

3.3 Συμπεριφορά αναφορικά με επαφή χημικών ουσιών 
3.3.1 Το κέλυφος, η καλύπτρα και το προστατευτικό αυχένα να έχουν πλήρη 

ανθεκτικότητα στην επίδραση χημικών ουσιών. Στη δοκιμή σύμφωνα με το τμήμα 
5.6 της DIN 32 763 ή ISO/6529-2001 και ISO/6530-2005 ή νεώτερα σε ισχύ (Δοκιμές 
για στολές χημικής προστασίας τύπου ΙΙ  και απαιτήσεις τεχνικής ασφάλειας) καμία 
από τις παρακάτω χημικές ουσίες σε έκθεση χρόνου 5 λεπτών να μην επηρεάζει το 
ελεγχόμενο υλικό.   
Καυστική σόδα 40%, 
Νιτρικό οξύ 65%, 
Υδροχλωρικό οξύ 32%,  
Ασετόν 100%,  
Νιτρικό διάλυμα 100%, 
Βενζίνη (super, όχι αμόλυβδη) 100% , 
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Η μέγιστη αποδεκτή αλλοίωση, είναι αυτή της ποιότητας της επιφανείας (πχ. ελάχιστη μείωση της οπτικής παρατήρησης-
ελαφρύ θάμπωμα, όσον αφορά την καλύπτρα). 

3.3.2 Επιθυμητό είναι να πραγματοποιηθεί έλεγχος με : 

 40%  NaOH 
 36%  HCL 
 30%  H2SO4 
 Υποκατάστατο τερπεντίνης. 
 Βενζίνη σούπερ (αμόλυβδη) βάσει του ΕΝ 228 – οποιασδήποτε εταιρείας. 
 Αφρώδη ουσία AFFF της 3Μ (επιθετικό αφρώδες υλικό αναφοράς). 
Η αφρώδης ουσία να αναμειχθεί βάσει προδιαγραφών με (3%) νερό, χωρίς να 
δημιουργείται αφρός. 
Η πυκνότητα για τα παραπάνω, εκτός από τη βενζίνη σούπερ και το αφρώδες υλικό, 
είναι βάσει του ΕΝ 469, παραγ. 7.5. 
Αφήνονται να χυθούν κάθε φορά 25ml των παραπάνω ουσιών (υγρών), στη μέση 
γραμμή του κράνους, 10cm από το κέντρο του κράνους, επάνω από τη κλειστή 
καλύπτρα και από το προστατευτικό αυχένα σε πλάτος τουλάχιστον 5cm, πρέπει να 
επιτευχθεί ποσοστό ροής 80%. 
Τα υπολείμματα ουσιών θα παραμείνουν επάνω στο κράνος, σε θερμοκρασία 
δωματίου 20ο C, για επιπλέον 4 ώρες. 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος. 
Το κέλυφος, το προστατευτικό αυχένα, το χείλος στεγανοποίησης καλύπτρας και η 
καλύπτρα επιτρέπεται να λειώσουν ελαφρά στην επιφάνεια, δεν πρέπει όμως να 
μειώνεται η λειτουργικότητά του. 
Εάν μετά τον οπτικό έλεγχο υπάρχει υποψία για επέκταση των φθορών, τότε πρέπει 
να ελεγχθεί η λειτουργικότητά του βάσει των παραγ. 3.5 και 3.6 των τεχνικών 
οδηγιών. 
Εφόσον δεν υπάρχει ταύτιση υλικού και επεξεργασίας με το προστατευτικό αυχένα, 
τότε θα ελεγχθούν με τις παραπάνω ουσίες, βάσει του ΕΝ 368, οι ιμάντες και οι 
εσωτερικές επενδύσεις του κράνους που δεν έρχονται σε επαφή με το πρόσωπο.  

 
 
 
3.4 Συμπεριφορά σε καύση 

Το κέλυφος του κράνους, η καλύπτρα και το προστατευτικό του αυχένα και οι εσωτερικές 
επενδύσεις θα ελεγχθούν σύμφωνα με την DIN 58 646 μέρος 1ο ή EN136-1998 ή νεώτερο, 
για τη συμπεριφορά τους σε καύση (αντοχή καύσης). 

3.5 Απορρόφηση-απόσβεση ενέργειας από κρούση 
Το σύνολο του κράνους αποτελούμενο από το προστατευτικό κράνος με την καλύπτρα και 
το προστατευτικό αυχένα πρέπει να ελεγχθεί για τα χαρακτηριστικά απορρόφησης 
απόσβεσης ενέργειας από κρούση. Η διεξαγωγή του ελέγχου αυτού θα γίνει σύμφωνα με 
την ECE 22-05 (ενιαίες οδηγίες γα την έγκριση προστατευτικών κρανών) τμήμα 7 No 7.3. 
Για τον σκοπό του ανωτέρω ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιηθούν κράνη σύμφωνα με τα 
No 7.2.1 έως 7.2.3.της ECE 22-05. 

3.6 Αντοχή διάτρησης 
Το κέλυφος του κράνους, η καλύπτρα και το προστατευτικό αυχένα, πρέπει να ελεγχθούν 
για τα χαρακτηριστικά αντοχής στη διάτρηση. Για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθεί 
συσκευή πτώσης σύμφωνα με την DIN 4840 ή ISO 3873-1977 ή νεώτερο – ΕΝ 397 
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(προστατευτικά κράνη). Η κεφαλή δοκιμής πτώσης να είναι σύμφωνα με την ECE 22-05 ή 
νεώτερο. Η δοκιμή θα διεξαχθεί με τη βοήθεια του ακόλουθου στελέχους πτώσης: 
Στέλεχος : Ακίδα σιδήρου (διαμέτρου 6mm). 
Γωνία ακμής: 30ο . 
Βάρος: 5 Kg. 
Σκληρότητα: 350-400 HB. 
Επιφάνεια κώνου: max 10μm (από βάση έως ακμή). 
Η κινητική ενέργεια του στελέχους τη στιγμή της πρόσκρουσης να είναι: 50  1 Nm στην 
εξωτερική επιφάνεια του κελύφους, 50  1 Nm στο κέλυφος, 30 1 Nm στο προστατευτικό 
αυχένα. 
Για το σκοπό του ανωτέρω ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούνται κράνη σύμφωνα με την 
παράγρ. 7.2.1. έως 7.2.3 της ECE 22-05. 
Το κέλυφος  θα δοκιμαστεί μια φορά ανά μέτρηση, από εμπρός-πίσω-πάνω και τις δυο 
πλευρές αφού έχει προπαρασκευαστεί (σημείο πρόσκρουσης) σε επιφάνεια κύκλου 
διαμέτρου 100mm γύρω από το υψηλότερο σημείο του κελύφους και όχι σε απόσταση 
λιγότερη από 15mm από τις άκρες του κελύφους. Στη δοκιμή από επάνω, θα μετρηθεί η 
δύναμη της κεφαλής κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης. Η δοκιμή για τις λοιπές επιφάνειες 
γίνονται βάσει του Παραρτήματος 1. 
Η καλύπτρα θα δοκιμαστεί τοποθετημένη σε 3 διαφορετικά σημεία επί του κεντρικού άξονα 
(απόσταση 50mm,100mm και 150mm από την επάνω ακμή της καλύπτρας). Η υποχώρηση 
της καλύπτρας θα μετρηθεί (Παράρτημα 1). 
Η προστασία αυχένα θα δοκιμαστεί 3 φορές σε διαφορετικά σημεία της επιφάνειας 
(απόσταση από τις άκρες τουλάχιστο 15mm). Γι’ αυτό το σκοπό αφαιρείται η προστασία του 
αυχένα από το κράνος και θα τοποθετηθεί σε τεμάχιο πλαστελίνης (Παράρτημα 2). 
Στη δοκιμή του κελύφους και της καλύπτρας δεν επιτρέπεται η επιφάνεια του στελέχους 
πτώσης, να είναι σε επαφή με την επιφάνεια του ομοιώματος κεφαλής σύμφωνα με την 
ECE 22-05 ή νεώτερη. 
Στη δοκιμή του προστατευτικού του αυχένα δεν επιτρέπεται να προεξέχει περισσότερο από 
5mm η ακμή του στελέχους από την επιφάνεια του προστατευτικού, μετά από πιθανή 
πλήρη διάτρηση. 
Το μέγιστο συνολικά βάθος αποτυπώματος στην πλαστελίνη, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
20mm. 

  

ΜΕΡΟΣ  3ο   ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ 

1. Οι καταθέτοντες προσφορά υποχρεούνται όπως : 
1.1 Επισυνάψουν στις προσφορές τους πίνακες, με λεπτομερή και σαφή                περιγραφή 
στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των δυνατοτήτων των προσφερομένων 
από αυτούς ειδών. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά 
φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
1.2 Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Φύλλο Συμμόρφωσης ως το επισυναπτόμενο 
Παράρτημα 4. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας 
προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται, εάν το προσφερόμενο υλικό είναι 
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σύμφωνο με την ΤΠ. Δηλαδή ο προμηθευτής θα απαντά ακολουθώντας την αυτή σειρά και 
αρίθμηση, σε όλες τις παραγράφους του 1ου, 2ου και  3ου  Μέρους της ΤΠ. 
2. Ο αναδειχτείς μειοδότης  υποχρεούται όπως καταθέσει - αποστείλει με μέριμνά του, στην 
αρμόδια επιτροπή, δύο (2) δείγματα (Μ και L) των προσφερομένων από αυτούς κρανών, για 
μακροσκοπικό έλεγχο. 
3. Τα δείγματα, αφού επισημοποιηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, θα χρησιμοποιηθούν σαν 
βιομηχανικό πρότυπο για την οριστική παραλαβή, από την Επιτροπή παραλαβής. 
4. Η Υπηρεσία δεν έχει καμιά υποχρέωση, για αποζημίωση  δειγμάτων.  
5. Η οριστική παραλαβή, θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής για ολόκληρη τη ποσότητα, αφού 
ενεργηθεί: α) δειγματοληψία τουλάχιστον 2 τεμαχίων από κάθε τύπο εκ διαφορετικών κιβωτίων, 
για να πραγματοποιηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και β) έλεγχος των εγγράφων της 
παραγράφου 7 του 3ου Μέρους ή και εργαστηριακές δοκιμές με δαπάνες του προμηθευτή με τη 
χρήση των εργαστηρίων του χημείου Στρατού ή άλλων αναγνωρισμένων εργαστηρίων από 
διεθνή οργανισμό ή κρατική αρχή,  ώστε να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή τους και εάν είναι 
σύμφωνες με τα στοιχεία της  προδιαγραφής και το επισημοποιηθέν δείγμα. 
6. Σε περίπτωση που παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και δεν είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής και το κατατεθέν δείγμα, τα υπό παραλαβή είδη, δεν θα 
παραληφθούν. 
7. Τα προς παραλαβή είδη με τη μέριμνα του προμηθευτή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από: 
7.1 Πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών (εάν είναι δυνατόν εικονογραφημένο, των οποίων η τιμή 

μονάδος θα υπάρχει στην οικονομική προσφορά) και στον οποίο να φαίνεται ο αριθμός 
ονομαστικού (εάν υφίσταται), ο αριθμός του κατασκευαστή, η ονομασία του στην Αγγλική 
γλώσσα (επιθυμητό και στην Ελληνική) για τα αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά. Η 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά πρέπει να παρέχεται για κάθε επί μέρους απάρτιο και όχι μόνο 
για τα βασικά απάρτια που συνθέτουν το κράνος και τα υπόλοιπα μέρη του. 

7.2  Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής δυνατότητας παροχής ανταλλακτικών για όλα τα 
απάρτια του κράνους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

7.3 Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας, εγγυημένης διατήρησης  και αντοχής του 
εργοστασίου κατασκευής, για χρόνο τουλάχιστο αντίστοιχο του αναγραφόμενου στο ΦΣ 
(Μέρος 2ο παράγρ. 3.2), με τις ημερομηνίες παραγωγής των προς παραλαβή ειδών. Μέσα 
στα όρια της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής-προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα που 
παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη.  

7.4  Βεβαίωση του οίκου κατασκευής (μόνο εφόσον έχει λήξει η ισχύς του εγγράφου της 
πιστοποίησης που κατατέθηκε με την προσφορά) από την οποία να επιβεβαιώνεται ότι το 
εν λόγω εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ, για 
κατασκευή προστατευτικών κρανών, από διεθνή αναγνωρισμένο φορέα. Στο εν λόγω 
πιστοποιητικό να φαίνεται: 
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 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. 
 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου. 
 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης. 
 Ο αριθμός της πιστοποίησης. 
 Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του φορέα, που πραγματοποίησε την πιστοποίηση 

του εργοστασίου. 

7.5 Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος που εδρεύει ο 
κατασκευαστής ή διεθνή οργανισμό ότι η συγκεκριμένη παρτίδα καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Τ.Π σε ότι αφορά τους ελέγχους μεταφρασμένα επίσημα στην 
Ελληνική, εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα. 

7.6  Τα εξής παρελκόμενα: 
7.6.1  Για την αποφυγή φθορών κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των κρανών θα πρέπει 

να παραδοθούν μέσα σε συσκευασία και σε  κατάλληλο σακίδιο προστασίας, από 
κατάλληλο ύφασμα, για το κάθε κράνος. 

7.6.2 Θα συνοδεύονται από ανάλογο αριθμό εγχειριδίων λειτουργίας στην Ελληνική 
γλώσσα καθώς και είκοσι τεχνικά εγχειρίδια, συντήρησης επισκευής μαζί με όλα τα 
απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ώστε 
να είναι δυνατή η συντήρηση από τους χειριστές και τους τεχνικούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας.  

8. Σε περίπτωση που τα προς παραλαβή είδη δεν συνοδεύονται από τα έγγραφα της ανωτέρω 
παραγράφου 7, η Επιτροπή δεν θα προβαίνει στην οριστική παραλαβή, μέχρις προσκομίσεώς 
των, εντός ευλόγου χρόνου, κατά την κρίση της Επιτροπής. 
9. Συσκευασία: Κάθε κράνος μετά των παρελκομένων του, για την ασφαλή μεταφορά και 
εναποθήκευση - φύλαξη, θα είναι συσκευασμένο εντός κιβωτίου, που να επιτρέπει την επάλληλη 
τοποθέτηση και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταφορά.   
10. Επισημάνσεις (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) : 
10.1 Επί των υλικών: 

Ονομασία εργοστασίου κατασκευής. 
Τύπος. 
Ημερομηνία παραγωγής (μήνας - έτος), σύμφωνα με τον τρόπο αναγραφής του 
εργοστασίου κατασκευή, η οποία θα πρέπει να δηλώνεται με λεπτομέρεια.  
Οδηγίες χρήσης. 

10.2 Επί των κιβωτίων συσκευασίας: 
Ονομασία εργοστασίου κατασκευής. 
Ακριβή ονομασία υλικού. 
Αριθμό τεμαχίων. 
Αριθμός σειράς (serial number). 
Ονομασία προμηθευτή.  
Αριθμό Σύμβασης. 

11. Τα προς προμήθεια είδη, να είναι πρόσφατης παραγωγής και όχι πέραν των έξι (6) μηνών 
από την ημερομηνία παράδοσής τους στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Τμήμα Οπλισμού 
(πρώην Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού), Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές Αττικής. 
12. Τα προς παραλαβή κράνη θα αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στα ποιο κάτω ποσοστά ανά 
μέγεθος : 
Μέγεθος XXL: 5%, XL: 15%, L: 40%, M:40%.   
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Ο τελικός προσδιορισμός των ποσοστών ανά μέγεθος θα γίνει μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης και σε συνεργασία με τον μειοδότη-προμηθευτή και με το σύστημα το οποίο 
χρησιμοποιεί για την μέτρηση ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εφαρμογή των 
κρανών στους χρήστες.  
13.  Παράδοση: τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
14. Τόπος Παράδοσης: Εντός των αποθηκών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/Τμήμα 
Οπλισμού (πρώην Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού). 
15.  Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής καθίστανται απαράβατοι.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αντοχή Διάτρησης κράνους-παραμόρφωσης καλύπτρας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Περιγραφή ύλης πλαστελίνης 
1. Η ύλη πλαστελίνης για την προσδιορισμό του βάθους του  αποτυπώματος, να έχει 

διαστάσεις 25cmx20cmx12cm. 
2. Για να προσδιοριστεί η ευπλαστότητα της πλαστελίνης, ρίπτεται από ύψος 2m κάθετα ένα 

μεταλλικό αντικείμενο σχήματος κυλίνδρου με την επιφάνεια επαφής ημισφαιρική διαμέτρου 
45mm και βάρους 1Kg πριν και μετά από κάθε έλεγχο. 

3. Σε τρεις ελέγχους πτώσης (απόσταση από τις ακμές καθώς και από προηγούμενες 
πτώσεις τουλάχιστον 75mm), το βάθος του αποτυπώματος πρέπει να είναι 25mm (  3mm).  

4. Στον έλεγχο της αντοχής διάτρησης, η θερμοκρασία της πλαστελίνης να είναι ίδια με αυτήν 
κατά τον έλεγχο ευπλαστότητας. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3   Σήμα Ελληνικής Αστυνομίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4   Υπόδειγμα ΦΣ 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Παράγραφος Τ.Π. Συμφωνία με την Τ.Π. -  τυχόν 
επεξηγήσεις 

Σχετική σελίδα – παράγραφος 
της προσφοράς ή του τεχνικού 

εγχειριδίου 

   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5   –  Συντομογραφίες-Συντμήσεις 
ΤΠ = Τεχνική Προδιαγραφή 
ΦΣ = Φύλλο Συμμόρφωσης 

                                               
Αθήνα,  05  Οκτωβρίου 2016 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Σπυρίδων ΖΩΡΖΟΣ 
Αστυνόμος Α΄ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
                   α) Ειρήνη - Αικατερίνη ΚΡΕΤΖΑ  

Αστυνόμος Β΄ 
 
                    β) Κωνσταντίνος ΖΙΑΚΑΣ  

Υπαστυνόμος Α΄                        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τηλ: 210-  6984086 Fax: 210-6977594 
Π. Κανελλοπούλου 4-101 77   ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Γ’ 
ΑΣΠΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΩΝ) 

 
Α΄ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. 
Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

1. Να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες και πρόσφατης παραγωγής, 
κατασκευασμένες  από Lexan 9034 ή ισοδύναμο, να μην επηρεάζονται από 
θερμές και ψυχρές θερμοκρασίες και να αντέχουν σε προσβολή σιδηρών 
αντικειμένων, λίθων, ξύλων, καυστικών υγρών κλπ.  

 

2. Να είναι διαφανείς και να παρέχουν πλήρη ορατότητα στον φέροντα χωρίς 
να διαθλούν τα αντικείμενα και να προστατεύουν από το ηλιακό φως, σύμφωνα 
με το EN 166/2001/1b ή νεώτερο. Στην υποβληθείσα προσφορά να κατατεθεί 
πιστοποιητικό ότι η ασπίδα πληρεί το προαναφερόμενο πρότυπο. 

 

3. Το σχήμα τους να είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, να σχηματίζει (κατά 
πλάτος)     τόξο γωνίας 65-70ο, να είναι κοίλο στα άκρα (χωρίς γωνίες) και 
περιφερειακά να είναι επεξεργασμένες (λειασμένες) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μη υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του φέροντα. Περιμετρικά θα φέρουν 
στρίφωμα (ρέλι) από PVC ή ισοδύναμο ύψους 1 έως 1,4 cm και πλάτους 1 έως 
1,4 cm, ενισχυμένο εσωτερικά από μεταλλικό έλασμα, που θα στερεώνεται στο 
σώμα της ασπίδας σε όλη την περίμετρο με θερμοκόλληση κατά τρόπο 
ασφαλή για να μην αποκολλάται.  

 

4. Εσωτερικά και στο μέσον παράλληλα προς τον άξονα  του μήκους της 
ασπίδας τοποθετείται σύστημα ανάρτησης, αποτελούμενο από την χειρολαβή 
και τον ιμάντα πρόσδεσης  του πήχεως. Η απόσταση μεταξύ των νοητών  
κάθετων αξόνων της χειρολαβής και του  ιμάντα  πρόσδεσης του πήχεως είναι 
28 -30 cm. Η απόσταση της χειρολαβής από το δεξιό άκρο της  ασπίδας και 
του ιμάντα πρόσδεσης του πήχεως από το αριστερό άκρο αυτής θα είναι ίσες. 
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Το σύστημα ανάρτησης θα είναι τέτοιο, ώστε να επιτρέπει άνετη και ασφαλή 
κράτηση με το αριστερό χέρι, ευχέρεια κίνησης και ο φέρων να μπορεί να 
ελευθερώνεται από αυτή χωρίς δυσκολία.  

5. Η χειρολαβή θα είναι  μεταλλική  επιψευδαργυρωμένη ή από συμπαγές 
πλαστικό ισοδύναμης  ανθεκτικότητας  χρώματος  μαύρου. Κατασκευασμένη 
από κυλινδρικό σωλήνα  διαμέτρου 2,5 έως 3,2 cm, (τελική διάσταση) 
κατάλληλα διαμορφωμένο σε σχήμα «Π». Η απόσταση των  κέντρων  των δύο 
άκρων της  χειρολαβής θα είναι 24 έως 30 cm.. Τα δύο άκρα της χειρολαβής, 
στην περίπτωση  που αυτή  θα είναι από συμπαγές πλαστικό, στα  σημεία που 
συνδέονται με την ασπίδα, να είναι εσωτερικά ενισχυμένα με μεταλλικό 
σπείρωμα. Η εσωτερική απόσταση του ύψους της χειρολαβής από την 
εσωτερική επιφάνεια της  ασπίδας  θα  είναι 6 έως 6,7 cm. Να υπάρχει 
δυνατότητα αντικατάστασης της χειρολαβής, η οποία  θα συνδέεται με το σώμα 
της ασπίδας με βίδες κατάλληλα  προσαρμοσμένες έτσι ώστε να μη 
χαλαρώνουν από τούς  κραδασμούς αλλά μόνο με τη χρήση εργαλείων. Στα  
σημεία σύνδεσης  μεταξύ  των άκρων της χειρολαβής, των βιδών και της 
ασπίδας να παρεμβάλλεται πλαστικό υλικό για να αποφεύγονται οι ρωγμές 
έπειτα από ανάπτυξη ισχυρών πιέσεων. 

 

6. Ο ιμάντας πρόσδεσης του πήχεως αποτελείται από δύο τμήματα ιμάντων 
κατασκευασμένων από ισχυρό ναϋλον χρώματος μαύρου, μήκους 26-28 cm 
και πλάτους 7,5-8,5 cm. και τα δύο τμήματα επενδυμένα με αυτόδετη ταινία 
τύπου Velcro (σύμφωνα με την προδιαγραφή AA-55126B) χρώματος μαύρου 
σε όλο κατά το δυνατόν μήκος και πλάτος τους. Το ένα με θηλυκό τμήμα τύπου 
Velcro και το άλλο με αρσενικό τμήμα τύπου Velcro. Τα δύο τμήματα θα 
ασφαλίζουν μεταξύ τους  εκτός από την ταινία τύπου Velcro και με τρία (3) 
κουμπιά τύπου snaps τοποθετημένα κεντρικά κατά μήκος των ιμάντων. Η 
απόσταση των κουμπιών μεταξύ τους θα είναι 5 cm. Το πρώτο κουμπί 
τοποθετείται 4 cm από το ελεύθερο άκρο του ιμάντα. Να υπάρχει δυνατότητα 
αντικατάστασης των τμημάτων του ιμάντα πρόσδεσης του  πήχεως τα οποία  
θα συνδέονται με το σώμα της ασπίδας με βίδες κατάλληλα προσαρμοσμένες 
έτσι ώστε να μη χαλαρώνουν από τούς κραδασμούς αλλά μόνο με τη χρήση 
εργαλείων. Στα σημεία σύνδεσης μεταξύ των ιμάντων, των βιδών και της 
ασπίδας να παρεμβάλλεται πλαστικό υλικό για να αποφεύγονται οι ρωγμές 
έπειτα από ανάπτυξη ισχυρών πιέσεων. Η απόσταση των κέντρων των 
σημείων στήριξης των ιμάντων στην εξωτερική πλευρά της ασπίδας θα είναι 24 
έως 30 cm. Αυτή η απόσταση θα είναι ίδια με την απόσταση των κέντρων των 
δύο άκρων της χειρολαβής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αντιστροφή των 
θέσεων της χειρολαβής και του ιμάντα πρόσδεσης του πήχεως (για χρήση και 
με το δεξιό χέρι). Στην εσωτερική πλευρά της ασπίδας με την προσαρμογή 
κατάλληλων ανθεκτικών πλαστικών τμημάτων η απόσταση μεταξύ των 
σημείων στήριξης των ιμάντων να είναι 14-15 cm. 

 

7. Στο μέσον της εσωτερικής πλευράς της ασπίδας σε όλο το πλάτος αυτής, 
μεταξύ της απόστασης του κέντρου των δύο άκρων της χειρολαβής και του 
ιμάντα πρόσδεσης του πήχεως, θα τοποθετηθεί αντικραδασμικό υλικό (από 
εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης) σταθερά κολλημένο χρώματος γκρι πάχους 
22-26 mm και πλάτος 14-15 cm. Επίσης στο μέσον της εσωτερικής πλευράς 
της ασπίδας σε όλο το πλάτος αυτής, κάτω από το αντικραδασμικό υλικό να 
υπάρχει μαύρη ταινία από PVC πλάτους 21cm στην οποία θα αναγράφεται 
στην πρώτη (πάνω) σειρά  σε διαστάσεις 48-54 cm μήκος και ύψος γραμμάτων 
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10cm χρώματος λευκού η λέξη ¨ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ¨ και σε δεύτερη σειρά (κάτω) σε 
διαστάσεις 42-48 cm μήκος και ύψος γραμμάτων 8 cm η λέξη ¨POLICE¨. 
8. Οι διαστάσεις κάθε ασπίδας (ύψος Χ πλάτος) θα είναι  100 cm X 60 cm 
(  1%), το δε πάχος τους θα είναι τουλάχιστον  5 mm (± 0,2 mm). Το πλάτος 
της ασπίδας μετριέται με εύκαμπτη μεζούρα κατά μήκος της κυρτής επιφάνειάς 
της. 

 

9. Βάρος ασπίδας μέχρι 4,350 Kg. (  50 gr.)  

Γ΄. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

1. Oι συμμετέχοντες που θα καταθέσουν προσφορά,  υποχρεούνται όπως:  
1.1 Καταθέσουν  πιστοποιητικό ότι το εργοστάσιο κατασκευής τηρεί διαδικασία 
διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO σειράς 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ για 
κατασκευή  ασπίδων ή εξοπλισμού αντιμετώπισης πλήθους, από 
αναγνωρισμένο Διεθνή Οργανισμό.  
Στην εν λόγω βεβαίωση κατά περίπτωση να φαίνεται: 
 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. 
 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου. 
 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης. 
 Ο αριθμός της πιστοποίησης. 

 

1.2 Επισυνάψουν στις προσφορές τους, πίνακες με  λεπτομερή και σαφή  
περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των 
δυνατοτήτων των προσφερομένων από αυτούς  πλαστικών ασπίδων και να 
παρέχουν διευκρινήσεις σε τυχόν διαφοροποιήσεις. Οι προσφορές θα 
συνοδεύονται  από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

 

2. Ο αναδειχθείς μειοδότης υποχρεούται όπως καταθέσει - αποστείλει με 
μέριμνα του στην αρμόδια επιτροπή,  δύο (2) δείγματα που καθένα θα 
περιέχει δύο (2) τεμάχια (σύνολο 4 τεμάχια) των προσφερόμενων ασπίδων, 
για μακροσκοπικό έλεγχο. 

 

3. Τα ανωτέρω δείγματα, που έχουν κατατεθεί, αφού επισημοποιηθούν από την 
αρμόδια Επιτροπή θα χρησιμοποιηθούν σαν βιομηχανικό πρότυπο για την 
οριστική παραλαβή, από την Επιτροπή παραλαβής.  

 

4. Κατά την οριστική παραλαβή το προσφερόμενο υλικό θα εξετασθεί με τη 
χρήση των εργαστηρίων της παραγράφου 8 μέρος Γ από την αρμόδια 
Επιτροπή: 

 

4.1 Το υλικό κατασκευής των ασπίδων ως προς :  

4.1.1 Την αντοχή στη ρίψη σφαίρας. Έλεγχος αλλοίωσης στο σώμα της 
ασπίδας όταν σφαίρα χαλύβδινη 5 Kg ριφθεί (σε ελεύθερη πτώση) από ύψος 3 
m (όχι θραύση ή ρωγμή). 

 

4.1.2 Την αντοχή σε βολή κυνηγετικού όπλου  12GA με μήκος κάνης 50 cm.  
Κυλίνδρου τσοκ με ένα κυνηγετικό φυσίγγι που περιέχει σκάγια Νο5 και βάρος 
σκαγιών 34 γραμμάρια από απόσταση 15m. (Να μην υπάρξει διάτρηση). 

 

4.1.3 Την αντοχή στη καύση Έλεγχος αντοχής και έλλειψης παραμόρφωσης 
(στρέβλωση, διογκώσεις, συρρίκνωση, θάμπωμα) στο κέντρο της καύσης όταν 
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εγχυθεί και αναφλεγεί βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα), μεθανόλη 
(ξυλόπνευμα) ή μίγματα αυτών, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και για χρόνο 
30 sec . 
4.1.4 Την αντοχή στο Υδροχλωρικό οξύ. Έλεγχος αλλοίωσης ιδιοτήτων του 
σώματος της ασπίδας όταν εγχυθεί στην εξωτερική επιφάνεια υδροχλωρικό 
οξύ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρόνο 8 min. 

 

4.2  Ο ιμάντας πρόσδεσης του πήχεως  ως προς:  
4.2.1 Την αντοχή σε στατικό φορτίο εφελκυσμού τουλάχιστον 14.70 N 
εφαρμοζόμενο σταθερά για 30 s. 

 

5. Η Υπηρεσία δεν έχει καμιά υποχρέωση, για αποζημίωση των δειγμάτων.  

6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Φύλλο Συμμόρφωσης, (Παράρτημα 
Α΄). Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της 
παρούσας προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται, εάν το 
προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή. Δηλαδή ο 
προμηθευτής θα απαντά ακολουθώντας την αυτή σειρά και αρίθμηση, σε όλες 
τις παραγράφους του  2ου και 3ου Μέρους της Τεχνικής Προδιαγραφής ως το 
επισυναπτόμενο Παράρτημα Α. 

 

7. Τα προς παραλαβή είδη με τη μέριμνα του προμηθευτή, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών (εάν είναι δυνατόν 
εικονογραφημένο, των οποίων η τιμή μονάδος θα υπάρχει στην οικονομική 
προσφορά) και στον οποίο να φαίνεται ο αριθμός ονομαστικού (εάν υφίσταται), 
ο αριθμός του κατασκευαστή, η ονομασία του στην Αγγλική γλώσσα 
(επιθυμητό και στην Ελληνική) για τα αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά. Η 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά πρέπει να παρέχεται για κάθε επί μέρους απάρτιο 
που συνθέτουν την ασπίδα και τα υπόλοιπα μέρη της για τουλάχιστον 5 
χρόνια. 

 

8. Η οριστική παραλαβή των ασπίδων θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής 
για ολόκληρη την ποσότητα, αφού προηγουμένως ενεργηθεί, μετά από 
πρόσκληση του προμηθευτή να παρίσταται,  έλεγχος μακροσκοπικός για την 
καλή κατασκευή τους, η δοκιμή της παρ. 4.1.1 και 4.1.2 του Κεφ. Γ σε μία (1) 
ασπίδα και στη συνέχεια χημικός έλεγχος των παραγρ. 4.1.3,  4.1.4 και 4.2.1 
του κεφ. Γ., με δαπάνη του προμηθευτή, δια της αποστολής στο Χημείο 
Στρατού, ή άλλου αναγνωρισμένου εργαστηρίου μίας  (1) ασπίδας για να 
διαπιστωθεί, αν οι προς παραλαβή ασπίδες πληρούν τους όρους της 
προδιαγραφής και αν είναι σύμφωνες με το κατατεθέν δείγμα. Σε αντίθετη 
περίπτωση οι προς παραλαβή ασπίδες δεν θα παραληφθούν.  

 

9. Η λειτουργική χρήση της ασπίδας να εξασφαλίζεται για τουλάχιστο πέντε (5) 
χρόνια, εάν αποθηκευθεί σε συνήθη χώρο φύλαξης, μέσα στην αρχική 
συσκευασία. 

 

10. Κατά την οριστική παραλαβή οι ασπίδες θα συνοδεύονται: α) Από 
πιστοποιητικό ISO σειράς 9001/2008 ή νεώτερο σε ισχύ του εργοστασίου 
παραγωγής, για κατασκευή ασπίδων ή εξοπλισμού αντιμετώπισης πλήθους, 
από αναγνωρισμένο Διεθνή Οργανισμό. β) Από πιστοποιητικό ποιοτικού 
ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου αναγνωρισμένου 
φορέα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο επίσημα στη Ελληνική 
εφ΄ όσον είναι σε άλλη γλώσσα, στο οποίο θα φαίνεται ο έλεγχος αντοχής της 
ασπίδας και του συστήματος ανάρτησης καθώς και η ημερομηνία παραγωγής 
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τους, όχι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. Σε 
αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή δεν θα προβαίνει στην παραλαβή του υλικού 
μέχρις προσκόμισης του πιστοποιητικού, εντός ευλόγου χρόνου καθοριζόμενου 
αποκλειστικά κατά την κρίση της.  
11. Η συσκευασία να είναι η τυποποιημένη του εργοστασίου παραγωγής που 
να επιτρέπει την επάλληλη τοποθέτηση τους, να είναι ανθεκτική σε μεταφορά 
και κατάλληλη για θαλάσσια και  χερσαία μεταφορά. 

 

12. Χρόνος παράδοσης: τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης. 

 

13. Τόπος παράδοσης ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης / Τμήμα 
Οπλισμού (πρώην Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού/Α.Ε.Α.) της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές Αττικής). Με μέριμνα του 
Προμηθευτή τα υλικά παραδίδονται εντός των αποθηκών. 

 

14. Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής καθίστανται απαράβατοι.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄         
                                                              ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Παράγραφος 
Τ.Π. 

Συμφωνία με την Τ.Π., τυχόν 
επεξηγήσεις 

Σχετική σελίδα - παράγραφος,  της 
προσφοράς ή τεχνικού εγχειριδίου 

   

Αθήνα,  05  Οκτωβρίου  2016  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Σπυρίδων ΖΩΡΖΟΣ   

Αστυνόμος Α΄ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

                   α)Ειρήνη - Αικατερίνη ΚΡΕΤΖΑ  
Αστυνόμος Β΄   

                    β)Κωνσταντίνος ΖΙΑΚΑΣ  
Υπαστυνόμος Α΄ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Υ Π Ο Ε Ι Δ Ο Υ Σ Δ’ 
Κ Ρ Α Ν Ω Ν   Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Ι Σ Τ Ω Ν  

 
 
Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. 
Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
 
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
 
1. Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα, κατασκευής μέχρι 6 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να πληρούν το 
πρότυπο ECE 22-05 ή ισοδύναμο. 

 

2. Να είναι χρώματος λευκού, τύπου FLIP UP ( θα περιβάλλει 
όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού συμπεριλαμβανομένων 
και των σιαγώνων). Να διαθέτει κινητό τμήμα προστασίας 
γνάθων επί του οποίου θα στηρίζεται το αλεξινέμιο 
(καλύπτρα).  
 

 

3. To κινητό Τμήμα προστασίας γνάθων του κράνους να μην 
διαθέτει  μηχανισμούς απελευθέρωσης, για τυχόν μετατροπή 
του σε άλλου τύπου κράνους . 

 

4. Το βάρος κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια εφτακόσια 
πενήντα (1750) γραμμάρια,  στο μέγεθος L.  

 

 
5. Εξωτερικό τμήμα κράνους: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ &ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: 210 - 6996993 
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5.1. Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, 
κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες ( Fiberglass, 
Carbonfibers , τύπου Cevlar, τύπου Dyneema ή συνδυασμό 
τους), ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, 
μεγάλης ανθεκτικότητας στη κρούση σύνθλιψη, κάμψη και 
δεν θα αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές.  

                                         
 

 

5.2. Η εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία.  
5.3. Τα στόμια των αεραγωγών θα είναι τουλάχιστον δύο (2), 
ένα (1) επί του τμήματος της κινητής γνάθου και ένα (1) 
τουλάχιστον επί του εμπρόσθιου μέρους του κελύφους του 
κράνους. Η εισερχόμενη ποσότητα αέρα από τους άνω 
αεραγωγούς θα πρέπει να έχει έξοδο στο πίσω μέρος του 
κράνους από αεραγωγούς εξαγωγής ( μονό ή πολλαπλό) και 
θα έχουν σαν σκοπό την απαγωγή θερμότητας από το 
εσωτερικό του κράνους και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας. 
Ακόμη τα στόμια εισόδου των αεραγωγών θα καλύπτονται 
από κατάλληλα επικαλύμματα τα οποία έχοντας κατάλληλο 
διακόπτη στα σημεία εισόδου του αέρα θα επιτρέπουν ή μη 
την είσοδο του αέρα κατά την επιθυμία του κατόχου τους. Τα 
υπάρχοντα σημεία στήριξης της καλύπτρας, δεν θα 
προεξέχουν από την επιφάνεια του κράνους περισσότερο 
από 10 mm 

 

5.4. Το αναφερόμενο στην παρ. 2 κινητό τμήμα να παραμένει 
σε δύο (2) θέσεις. α) Κλειστό ασφαλισμένο με μηχανισμούς 
στερέωσης. β) Ανοιχτό με μηχανισμό ασφαλίσεως ή 
αυτοσυγκρατούμενο στο επάνω μέρος.  

 

5.5. Στο εξωτερικό εμπρόσθιο μέρος πάνω από την καλύπτρα 
να φέρει το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας χρώματος 
άσπρο-μαύρο, όπως στο σχήμα, διαμέτρου 4 cm  
επικαλυμμένο με διάφανο βερνίκι.  
 

( Σχήμα 1.) 

 

 

5.6. Επιθυμητό στην εξωτερική πλευρά του κράνους να 
υπάρχει θέση για πρόβλεψη τοποθέτησης μηχανισμού 
ασύρματης επικοινωνίας ( Bluetooth) 

 

5.7. Το κάτω εμπρόσθιο σημείο του κινητού μέρους του 
κράνους νε φέρει τμήμα ( εξάρτημα) το οποίο θα καλύπτει, θα 
προστατεύει το σημείο του σαγονιού (υποσιάγωνο) .  

 

 
6. Εσωτερικό μέρος του κράνους: 
 
6.1. Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε  
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επαφή με αυτό, να υπάρχει κατάλληλο προστατευτικό υλικό 
απορρόφησης κινητικής ενέργειας   ( κρούσης).  
6.2. Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο 
εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό το 
οποίο θα καλύπτεται από αντιαλεργικό και  αντιιδρωτικό 
ύφασμα. 

 

  
 
7. Αλεξινέμιο (καλύπτρα) : 
 
7.1. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό (polycarbonate) 
πάχους τουλάχιστον 1,5mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση 
σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης 
αντοχής στη χάραξη (antiscratch) με ανάγλυφη χάραξη του 
συμβόλου  Εx όπου χ είναι το αντίστοιχο σύμβολο της 
Ευρωπαϊκής Χώρας κατασκευής  σύμφωνα με το πρότυπο 
ECE 22-05, σε σημείο μη εμποδίζων την ορατότητα. 

 

7.2. Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης 
αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ 
των οποίων οι δύο θα είναι ανοικτή και κλειστή ( ακραίες).  

 

7.3. Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση 
εργαλείων . 

 

7.4 Επιθυμητό εσωτερικά του κράνους να υπάρχει φιμέ 
ζελατίνα με τουλάχιστον δύο (2) θέσεις στήριξης (κλειστή - 
ανοιχτή) η οποία στην κλειστή θέση να μην είναι εμφανής και 
να καλύπτεται στο πάνω μέρος του κράνους εσωτερικά του 
κελύφους. 

 

 
8. Πρόσδεση 
 
8.1. Τα σημεία στήριξης των ιμάντων πρόσδεσης να είναι 
συνδεδεμένα επί του κελύφους, και  δεν θα προεξέχουν 
πέραν των 5mm από την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους 
και  να μην είναι ορατά εξωτερικά. 

 

8.2. Οι  ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον 
αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική 
ανθεκτική στον εφελκυσμό ύλη πλάτους  2-3cm. Παράλληλα 
με τους ιμάντες πρόσδεσης να υπάρχουν προστατευτικές 
λωρίδες από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλεργικό υλικό που 
υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την αποτροπή της 
επαφή τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη 
δυνατόν επιφάνεια των ιμάντων. 

 

8.3. Η σύνδεση μεταξύ των  ιμάντων, να γίνεται με τους 
ακόλουθους τύπους μηχανισμών: 
α. διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος ΄΄D΄΄ (double D 
ring) ή 
β. διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος ΄΄Ο΄΄ (double O 
ring) ή 
γ. μηχανικού συστήματος  τύπου ΄΄Jumbo΄΄. 
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9.Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής.                 
 ( ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ) 
Ο προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να 
καταθέσει με την προσφορά του τα κατωτέρω: 
9.1. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ του 
εργοστασίου κατασκευής, στο οποίο να φαίνεται: 

 

9.1.1. Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.    
9.1.2. Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.  
9.1.3. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.  
9.1.4. Ο αριθμός της πιστοποίησης.    
9.2. Πιστοποιητικό από αρμόδιο οργανισμό ότι το κατατεθέν 
δείγμα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του Β μέρους 
παρ.1 σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05 ή άλλο 
ισοδύναμο. 

 

 
 
 Γ΄ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΝΩΝ. ( ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ) 
 
Κάθε κράνος να έχει τις παρακάτω σημάνσεις: 
α. Τον αριθμό σειράς παραγωγής σύμφωνα με (ECE 22-05) 
επί του κελύφους ή ραμμένο σταθερά σε ετικέτα στο 
εσωτερικό ή σε ιμάντα αυτού .   
β. Το μέγεθος. 
γ. Το βάρος. 
δ. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας επί της καλύπτρας ( Εχ 

) όπου χ είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής χώρας 
κατασκευής ). 

 

 
Δ΄ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1. Επιθυμητό τα κράνη να έχουν δυνατότητα τοποθέτησης στο 
εσωτερικό τους μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης (ακουστικών 
και μικροφώνου). 

 

 
Ε΄ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να  επισυνάψουν στις 
προσφορές τους λεπτομερείς πίνακες, με σαφή περιγραφή 
στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών χαρακτηριστικών για τα 
προσφερόμενα από αυτούς κράνη. Επίσης να συνοδεύονται 
από  τεχνικά, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και 
εγχειρίδιο τρόπου λειτουργίας, ονοματολογίας και συντήρησης 
στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα.  

 

2. Πριν τη μαζική παραγωγή, ο μειοδότης να προσκομίσει στην 
αρμόδια Επιτροπή δύο (2) δείγματα κρανών, τα οποία αφού 
εξετασθούν μακροσκοπικά και επισημοποιηθούν, θα 
αποτελέσουν το βιομηχανικό πρότυπο και στη συνέχεια θα 
αποτελέσουν το δείγμα και αντίδειγμα για την οριστική 
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παραλαβή. 
3.Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, μία 
επιπλέον αντιθαμβωτική ζελατίνα πρόσθετη, εάν δεν έχει η 
ήδη υπάρχουσα ζελατίνα από μόνη της αντιθαμβωτικές 
ιδιότητες (antifog), η οποία ως ιδιότητα να προκύπτει από 
πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής. Θα παραδοθεί 
συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με  υλικό 
συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη σε τρόπο που θα 
εξασφαλίζεται το κράνος από ενδεχόμενες φθορές, κατά την 
μεταφορά και αποθήκευση.  

 

4. Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Φύλλο 
Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς 
με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, όπου στην 
αντίστοιχη στήλη αναγράφεται, εάν το προσφερόμενο υλικό 
είναι σύμφωνο με την ΤΠ. Ο προμηθευτής δηλαδή θα απαντά 
ακολουθώντας την σειρά και αρίθμηση, σε όλες τις 
παραγράφους των μερών Β έως και Ε, της Τεχνικής 
Προδιαγραφής.  

 

5. Η οριστική παραλαβή των κρανών, θα γίνει από αρμόδια 
Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας σε ολόκληρη τη 
ποσότητα, αφού: α) ενεργηθεί δειγματοληψία τουλάχιστον 2 
κρανών  εκ διαφορετικών κιβωτίων, για να πραγματοποιηθεί 
μακροσκοπικός έλεγχος, 
 β) έλεγχος των εγγράφων της παρ.9 του Μέρους Β΄ και γ) 
έλεγχο των σημάνσεων του Μέρους Γ΄. 

 

6. Σε περίπτωση δε που παρουσιάζουν κατασκευαστικές 
ατέλειες και δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
προδιαγραφής και το δείγμα, τα υπό πα-ραλαβή κράνη δεν θα 
παραλαμβάνονται. 

 

7.  Κατά την οριστική παραλαβή τα κράνη με τη μέριμνα του 
προμηθευτή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από: 
α. Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας, εγγυημένης 
διατήρησης  και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής, για 
πέντε (5) έτη  από την ημερομηνία τις σχετικής σύμβασης. 
β. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου 
κατασκευής, με τις ημερομηνίες παραγωγής των κρανών. 
γ. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, για την παροχή 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον  πέντε (5) έτη. 
( ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ) 

 

8. Σε περίπτωση που  τα προς παραλαβή κράνη δεν 
συνοδεύονται από τα αναφερόμενα στην παρούσα 
προδιαγραφή έγγραφα η Επιτροπή δεν θα προβεί στην 
οριστική παραλαβή, μέχρις προσκομίσεώς των, εντός  ευλόγου 
χρόνου, κατά την κρίση της. 

 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση, να 
παραδώσει τα απαραίτητα κατά τον κατασκευαστή 
ενημερωτικά φυλλάδια και φυλλάδια τρόπου λειτουργίας, 
συντήρησης και χρήσης σε ποσότητα ανάλογη των προς 
παράδοση κρανών, για την καλύτερη αξιοποίηση των 
προμηθευόμενων υλικών. 
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10. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα 
επίσημα στην Ελληνική γλώσσα τόσο στο στάδιο κατάθεσης 
προσφορών  όσο και στο στάδιο παραλαβής. 

 

11. Σημάνσεις επί των κιβωτίων συσκευασίας : 
α. Εργοστάσιο κατασκευής. 
β. Μέγεθος. 
γ. Βάρος 
δ. Ημερομηνία παραγωγής. 
ε. Τύπο κράνους 
στ. Χώρα κατασκευής  
ζ.  Ονομασία υλικού 
η.  Ονομασία προμηθευτή  
θ.  Αριθμό Σύμβασης 

 

12. Παράδοση : τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης με δυνατότητα τμηματικής 
παραλαβής. 

 

13. Τόπος Παραδόσεως : Εντός των αποθηκών της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα-Αττικής). 

 

 
Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Υπόδειγμα ΦΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Παράγραφος 
Τ.Π. 

Συμφωνία με την Τ.Π. , τυχόν επεξηγήσεις.  Σχετική σελίδα παράγραφος 
εγχειριδίου - prospectus  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αδαμαντία ΚΑΡΥΔΑΚΗ 
ΠΕ/Α΄ 

 
2. Βασίλειος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Υ/Α΄ 
 

3.   Αριστομένης ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 
ΔΕ/ΤΕΧΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ   
ΕΦΟΔΙΩΝ     
Ταχ. Δ/νση Π.Κανελλοπουλου 4  
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 

  

Τηλ. : 210-6996993   
   
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Υ Π Ο Ε Ι Δ Ο Υ Σ  Ε’ 
Π Ε Ρ Ι Κ Ν Η Μ Ι Δ Ω Ν     Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 

 
Α.  ΣΚΟΠΟΣ:  
 Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας προσωπικού Ειδικών Αστυνομικών δυνάμεων, 
με την κάλυψη των εκτεθειμένων σε πλήγματα κάτω άκρων. 
Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: 
      Πληροφορίες από το ελεύθερο εμπόριο. 

Γ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ:  
α. Εξωτερικό τμήμα : 

 Kατάλληλο συνθετικό υλικό. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό  
επίσημου διαπιστευμένου εργαστηρίου, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το συνθετικό υλικό είναι 
πυράντοχο. ( ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ) 
 β. Εσωτερικό τμήμα : 
 Στα δύο άκρα της, κατάλληλο υλικό απόσβεσης των κραδασμών, σταθερά 
προσαρμοσμένο στο εξωτερικό κέλυφος, για την προστασία των ευαίσθητων σημείων 
(αρθρώσεων). Στο μέσον, λουρίδα από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό που θα βοηθά, ώστε να 
υπάρχει απόσταση της περικνημίδας από την κνήμη και να εξομαλύνει τις κρούσεις. Το υλικό 
απόσβεσης των κραδασμών και κρούσεων, να είναι αδιαβροχοποιημένο και να μην κατακρατεί 
νερό, ιδρώτα κ.λ.π., επιτρέποντας συγχρόνως τη διαπνοή και αποβολή του ιδρώτα. Το χρώμα 
του εξωτερικού και του εσωτερικού τμήματος της περικνημίδας να είναι μαύρο. 

Γ.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 1. Αντίσταση στη κρούση σύμφωνα με το πρότυπο  BS 7971-4. 
 2. Αντοχή στις κάμψεις στις περιοχές ευκαμψίας σύμφωνα με το ISO 7854 Mέθοδος Α. 
Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ : 
 Από το άνω άκρο της καταγόνυ αρθρώσεως μέχρι και το σφυρό.  
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2. ΣΧΗΜΑ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 
 Ημικυλινδρικό αρθρωτό, με ταινίες πρόσδεσης και στερέωση. Το ολικό μήκος της 
περικνημίδας να   είναι 58-60 εκατ. περίπου, μαύρου χρώματος συμπεριλαμβανομένων και 
όλων των μερών.  
3.   ΣΥΝΑΡΜΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  :  
 Αυτή θα γίνεται και με μεταλλικούς συνδέσμους πρεσαριστούς (πριτσίνια), κατά τρόπο, 
που να αποκλείει απόσπαση και τραυματισμό από το εσωτερικό τους άκρο στην επιδερμίδα του 
φέροντος. ( Όπως Σχέδιο )  
 
4.   ΜΕΣΑ  ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ : 
 (α) Τρεις ταινίες (ελαστικοί ιμάντες) χρώματος μαύρου στην περιοχή της κνήμης με 
άγκιστρα πρόσδεσης-στερέωσης που να παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα προσαρμογής και 
απελευθέρωσης, σταθερότητα ανεπηρέαστη από τις οποιεσδήποτε κινήσεις, χωρίς ενόχληση 
του χρήστη. Το πλάτος κάθε ταινίας (ελαστικού ιμάντα), θα είναι περίπου 3 εκατ. Η ταινία θα 
είναι κατασκευασμένη από ελαστικό υψηλής ποιότητας. Τα άγκιστρα θα είναι χρώματος μαύρου 
από επινικελωμένο και ανθεκτικό στη στρέβλωση μέταλλο. 
 (β) Ένας ιμάντας (όχι ελαστικός) τύπου βέλκρο για την πρόσδεση- στερέωση του σφυρού 
πλάτους 5cm ±0,3cm. 
 (γ) Ένας ιμάντας (όχι ελαστικός) τύπου βέλκρο στο κάτω άκρο της περικνημίδας για την 
πρόσδεση- στερέωση αυτής, ο οποίος θα περνάει κάτω από τη σόλα του υποδήματος πλάτους  
3cm ±0,3cm. 
 
Ε. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 α. Η φιλοσοφία σχεδίασης, τα υλικά κατασκευής και η χρηστικότητα, από πλευράς 
εργονομίας, θα ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις προστασίας και θα πληρούν το σκοπό για 
τον οποίο προορίζονται. 
 β. Όλα τα επιμέρους χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των περικνημίδων 
πρέπει να πληρούν ανάλογες προδιαγραφές. 
 γ. Το βάρος της περικνημίδας θα είναι τέτοιο που δεν θα επηρεάζει την ταχεία κίνηση του 
Αστυνομικού και δεν θα συνεπάγεται την μετακίνηση της περικνημίδας από τη θέση της στις 
απότομες κινήσεις του. Συνολικό βάρος του ζεύγους, μικρότερο των 2 κιλών. 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Οι προμηθευτές, υποχρεούνται να συντάξουν τις προσφορές τους, ακολουθώντας τους 
όρους που αναγράφονται παραπάνω με σαφήνεια και ακρίβεια. 

2. Οι περικνημίδες, θα έχουν εγγύηση για οποιαδήποτε κατασκευαστική ατέλεια, για χρονική 
περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει τις περικνημίδες εκείνες που θα υποστούν φθορά, η οποία θα οφείλεται στη κακή 
κατασκευή των. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει σε χρονικά διάστημα μικρότερο των 30 ημερών 
από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 
 
Ζ. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 
 Η Επιτροπή παραλαβής πριν από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, να 
ενεργήσει τους εξής ελέγχους :  
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 α. Μακροσκοπικό έλεγχο, προς διαπίστωση του καινουργούς του υλικού, του 
επιμελημένου της κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
 β. Η επιτροπή παραλαβής θα λάβει τέσσερα (4) ζεύγη, από τα οποία τα δύο (2) θα 
αποστείλει για εργαστηριακό έλεγχο στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (πρώην 
Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα και τα άλλα δύο (2) θα 
κρατηθούν για τυχόν κατ’ έφεση εξέταση.  Για όσους ελέγχους το εργαστήριο αδυνατεί να 
εκτελέσει, με μέριμνα και ευθύνη του υποχρεούται να αποστείλει αυτά σε άλλο διαπιστευμένο 
εργαστήριο του εξωτερικού. Τα προς εξέταση δείγματα και τα έξοδα των χημικών 
αναλύσεων βαρύνουν το προμηθευτή. 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ : Αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα-Αττικης). 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  Κάθε ζεύγος, θα είναι μέσα σε νάιλον διαφανή σακούλα και κάθε 15 - 20 ζεύγη 
θα είναι τοποθετημένα με ισχυρό πακετάρισμα μέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια.- 
 

   
   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
 
1. Αδαμαντία ΚΑΡΥΔΑΚΗ 

ΠΕ/Α΄ 
 

2.Βασίλειος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Υ/Α΄ 

 
3. Αριστομένης ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 

ΔΕ/ΤΕΧΝ. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ) 

1. Γενικές Απαιτήσεις 
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται 

από πεντάφυλλο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου σε κατάλληλες διαστάσεις 
για τη συσκευασία του αριθμού αρβυλών που καθορίζεται στην παράγραφο 4.1.2. 

 Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του 
παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε 
πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους.  

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη 
χρήση της κατάλληλης κόλλας ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται στην παράγραφο 2.2. 

 Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι θα πρέπει να έχει παρασκευαστεί κατά τρόπο ώστε τα 
εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού. 

2. Ειδικές Απαιτήσεις 
2.1 Βάρος ελάχιστο: 820 g/m2. 
2.2 Αντοχή στην διάρρηξη στη συσκευή MULLEN – TESTER (διάμετρος μεμβράνης 3 

cm),  ελάχιστο: 200 Lb/in2 (14.06 kg/cm2). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση Π.Κανελλοπουλου 4 
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. : 210 6996993 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤ’ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ 

 
Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Εφοδιασμός προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας. 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΆΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ : 
1, Τα γιλέκα θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα (όχι πλεκτό) συνθετικών ινών, με φθορί-
ζουσα επικάλυψη, δεν θα ξεχειλώνει και δεν θα προκαλεί φυσική δυσφορία. 
Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος, θα είναι τα εξής: 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
α) Βάρος (GR/M2 ) Ελάχιστο          86 ΕΝ 12127 
β) Αντοχή στον εφελκυσμό Στο στημόνι σε Kgr ελάχιστο:  63 ΕΝ 13934-1 

Στη κρόκη σε Kgr ελάχιστο :    70 
γ)Αντοχή στη θερμοκρασία Στους +50 :± 20 C (12 

ώρες) Να μην παρουσιάζει 
ουδεμία μεταβολή μορφής  

 

Στους -20 :± 20 C (20 ώρες) Να 
μην παρουσιάζει ουδεμία 
μεταβολή χρωματισμού- 
διαστάσεων 

δ) Σύνθεση: Συνθετικές υφαντικές ίνες  
ε) Αριθμός κλωστών Στο στημόνι                      42 ΕΝ 1049-2 

Στη κρόκη                  27- 28 
στ) Αντοχή χρωματισμού 
στο φως 

5 ISO 105-Β01 
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2. Το χρώμα του υφάσματος θα είναι φθορίζον κίτρινο, σύμφωνα με τις ακόλουθες τιμές του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ. 20471/2013. 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΧΡΩΜΑ Χ Υ Ελάχιστος 

συντελεστής 
φωτεινότητας  
β ΜΙΝ 

 0,387 0,610 

0,70 
Φθορίζον 
κίτρινο 

0,356 0,494 
0,398 0,452 
0,460 0,540 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ANTANAKΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Η Αντανακλαστική μεμβράνη, θα έχει χρώμα ασημί- γκρι. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ανακλαστικότητας της μεμβράνης, να είναι σύμφωνες με τις απαι-

τήσεις  του πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ. 20471/2013, όπως αυτός παρατίθεται 
πιο κάτω. 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ CD/(LX.M2) 

Γωνία εισόδου 
Γωνία 
παρατήρησης 

50 200 300 400  

12ο  330 290 180 65  
20ο  250 200 170 60  
1ο  25 15 12 10  
1ο 30΄΄ 10 7 5 4  

 
  

Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ  
1. Το γιλέκο να έχει το σχήμα, όπως φαίνεται στα σχέδια Α και Β. 
2. Το γιλέκο να έχει μασχάλη κομμένη περίπου λίγο πιο κάτω, από τη μέση του γιλέκου, όπως 
φαίνεται και στα σχήματα Α και Β. 
3. Το μπροστινό τμήμα του γιλέκου να αποτελείται από δύο (2) κομμάτια, τα οποία θα ενώ-
νουν με αυτοκόλλητη ταινία πολλαπλής χρήσης, ενώ η πλάτη να είναι μονοκόμματη μέχρι το 
ύψος των ώμων. Τα δύο εμπρός κομμάτια και το πίσω μέρος (πλάτη) να ενώνονται με ραφή. 
4. Το γιλέκο θα πρέπει να είναι γύρω- γύρω (στα άκρα του) ενισχυμένο (ρελιασμένο) , με 
ύφασμα χρώματος μπλε σκούρο, όπως του επισήμου δείγματος. 
5. Το γιλέκο να έχει στο εμπρός μέρος λαιμόκοψη σχήματος ¨V¨, όπως ακριβώς φαίνεται στο 
σχέδιο Α. Η κατάληξη του σχήματος ¨V¨ να φτάνει περίπου στο μέσον του στήθους. 
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6. 'Όλες οι κλωστές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι άριστης ποιότητας. 
7. Η ανακλαστική ταινία να είναι προσαρμοσμένη ως προς το σχέδιό της, όπως στα σχέδια Α 
και Β της προδιαγραφής και να έχει πλάτος 8 CM. 
8, Η οριζόντια ανακλαστική ταινία να τοποθετηθεί περίπου 12 CM από το κάτω άκρο του α-
νοίγματος της μασχάλης. 
9. Στο μπροστινό μέρος του γιλέκου και στην αριστερή πλευρά, σε απόσταση περίπου 17CM 
από τη ραφή του ώμου, να υπάρχει πλαίσιο κατασκευασμένο με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας, 
χρώματος ΜΠΛΕ σκούρο, διαστάσεων μήκους 12 CM και πλάτους 6 CM, όπου στο 
εσωτερικό να είναι γραμμένη η λέξη "POLlCE" με κεφαλαία ανακλαστικά γράμματα, με τη 
μέθοδο της μεταξοτυπίας, ανεξίτηλα. Το ύψος των γραμμάτων να είναι περίπου 3,5 CM και η 
απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, ώστε να καλύπτουν όλο σχεδόν το μήκος των 12 CM. 
10. Στο πίσω μέρος των γιλέκων όπως φαίνεται στο σχέδιο Β' να υπάρχουν άλλα δύο πλαίσια 
χρώματος μπλε σκούρο που στο εσωτερικό να είναι γραμμένες οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και «POLlCE» με κεφαλαία ανακλαστικά γράμματα. Τα γράμματα να είναι 
γραμμένα με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας. Τα μεγέθη των μπλε πλαισίων φαίνονται στο 
σχέδιο Β'. Το ύφος των γραμμάτων των λέξεων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι περίπου 
4CM και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, το δε ύφος των γραμμάτων της λέξεως 
«POLICE» να είναι περίπου 3 CM. Οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι γραμμένα 
ημικυκλικά. 
11 .Το μπλε σκούρο πλαίσιο θα καλύπτει την διαγώνια ανακλαστική ταινία. 
Όλα τα γράμματα των λέξεων, θα έχουν χρώμα ασημί- γκρι, όπως και της ανακλαστικής 
ταινίας. 
12. Γενικά τα γιλέκα να είναι κατασκευασμένα έντεχνα. δεν θα έχουν ξεφτίσματα στα άκρα, 
ούτε επιφανειακές ατέλειες, να έχουν ομοιόμοριρες και στερεές ραφές ή γαζώματα και δεν θα 
παρουσιάζουν άλλα μειονεκτήματα, τα οποία να τα καθιστούν ακατάλληλα, για το σκοπό που 
προορίζονται. 

Ε. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
1. Η παραλαβή των γιλέκων, θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής, μετά από 

μακροσκοπικό έλεγχο στο 1Ο% της ποσότητας, ο οποίος θα γίνει για να διαπιστωθεί η 
καλή κατασκευή των, σύμφωνα με την προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα. 

2. Κάθε γιλέκο, να είναι συσκευασμένο σε νάιλον σακούλα και να γράφει το μέγεθος. 
3. Μετά το μακροσκοπικό έλεγχο του 10 % και εφόσον δεν θα παρατηρηθούν εκτροπές 

που να συνιστούν τη μακροσκοπική απόρριψη του είδους, λαμβάνονται τέσσερα 
δείγματα από τα οποία τα δύο θα σταλούν στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ 
(πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.), για εργαστηριακό έλεγχο και τα άλλα θα αποτελέσουν τα 
αντιδείγματα. Ο έλεγχος του φθορίζοντος χρώματος του υφάσματος και της 
φωτεινότητας της αντανακλαστικής ταινίας, θα γίνει από το Κέντρο Ερευνών Δημ. 
'Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του ΥΠΕΧΩΔΕ λαμβάνοντας δύο (2) δείγματα ως ανωτέρω. Τα 
δείγματα και τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
 
 
4. Τα μεγέθη και τα ποσοστά των γιλέκων θα είναι: 

ΜΕΓΕΘΗ            ΠΟΣΟΣΤΑ 
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1. LARGE                      45%  
2. Χ. LARGE                  45% 
3. ΧΧ LARGE          10% 

 
 

5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να διαφοροποιήσει τα ποσοστά μεγεθών μέχρι την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

6. Τα γιλέκα να παραδοθούν μέσα σε ισχυρά χαρτοκιβώτια, που να περιέχουν ανά 
πενήντα (50) τεμάχια το κάθε ένα, στα οποία να αναγράφεται το μέγεθος, ο αριθμός 
σύμβασης και η επωνυμία του προμηθευτή. 

Χρόνος παράδοσης: Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

7. Τόπος παράδοσης: Οι αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα- 
Αχαρνών Αττικής). 

 
   
   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
 
1. Αδαμαντία ΚΑΡΥΔΑΚΗ 

ΠΕ/Α΄ 
 

2.Βασίλειος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Υ/Α΄ 

 
3. Αριστομένης ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 

Π.Υ. 

 
 
 
 
 
 
  

 



Σελίδα 88 από 100 της 22/2017 Διακήρυξης ΑΕΑ. 
 

 

ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ 
 
Τα μεγέθη των γιλέκων είναι τα εξής:  
 

  
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΨΟΣ  ΠΛΑΤΗΣ 

1 LARGE 126 CM 65CM 

2 Χ LARGE 130 CM 70CM 

3 ΧΧ LARGE 134 CM 75CM 
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Κανονισμός R.E.A.CH. 
1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ενδυμάτων, πληρούν τις 

νομοθετικές διατάξεις σχετικά με ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία του 
χρήστη και περιλαμβάνονται στον κανονισμό REACH.  

2. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH αποδεικνύεται προσκομίζοντας 
σχετική έκθεση συμμόρφωσης από κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου. 

3. Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο Oeko Tex® Standard 100 πληρούν τις 
απαιτήσεις του Annex XVII του κανονισμού REACH. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση Π.Κανελλοπουλου 4 
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. : 210 6996993 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Ζ’ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΧΙΤΩΝΙΩΝ 

 
Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ : 
 
1.  Το χιτώνιο θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα « NYLON » επικαλυμμένο με P.V.C. στις 
δύο όψεις, σύμφωνο με τις εξής παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές : 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
(Composition) 

  

Πλεκτό πολυέστερ 
με επικάλυψη 
ελαστομερούς 
PVC  

ΒΑΡΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΒΑΣΗΣ   50γρ./μ²  
ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ   255γρ./μ²  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
(Total weight)   305γρ./μ²  ΕΝ 12127 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ (Tensile 
strength) 

κατά μήκος >23 daN/5cm EN ISO 1421 

κατά πλάτος >10 daN/5cm  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ 
(Elongation) 

κατά μήκος >50% EN ISO 1421 

κατά πλάτος >200%  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (40°C) 
(Dimensional change in 
washing and drying) 

κατά μήκος <2% ISO 5077 

κατά πλάτος <2% 
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΕΙΣΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

καινούργιο  
 

 
μετά από 5 ISO 1420 
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(Hydrostatic Head) κύκλους 
πλυσίματος 

 
 
>200cm. 
 
 
 
 
 

μετά από 
επίδραση ελαίων 
και υγρών κατά EN 
343-5.1.3.5. (2003) 
μετά από 
προετοιμασία κατά 
EN ISO 7854-C 
(1997) (9.000 
κύκλοι) 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (Coating 
adhesion)   

>2,0 daN/5cm 
 

ISO 2411 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΕΙΣ 
(Flex resistance) 

  

Στους 200.000 
κύκλους καμία 
μεταβολή στην 
ποιότητα. 

ISO 5402 

ΑΝΤΟΧΗ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ   

Νο. στη μπλε 
κλίμακα (4ώρες 
UV-B στους 
60ºC): 5 

ISO 105-B01 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ    

ΕΝ-343 (class 3) 

ΧΡΩΜΑ ΦΘΟΡΙΖΟΝ 
ΚΙΤΡΙΝΟ  ΕΝ-20471 

 
2.  Το χρώμα του είναι φθορίζον κίτρινο, σύμφωνα με τις ακόλουθες τιμές του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ. 20471/2013. 
 

Χρωστικές συντεταγμένες 

Χ ρ ώ μ α  
Χ 

 
Υ 

Ελάχιστος συντελεστής 
φωτεινότητας 

β ΜΙΝ 

Φθορίζον κίτρινο 

0,387 
0,356 
0,398 
0,460 

0,610 
0,494 
0,452 
0,540 

0,70 

 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ : 
 
Η ανακλαστική μεμβράνη θα έχει χρώμα ασημί- γκρι. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ανακλαστικότητας της μεμβράνης, να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις 
της κλάσης 2 του πίνακα 5 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ. 20471/2013, όπως αυτός 
παρατίθεται πιο κάτω. 
 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ CD/( LX.M2 ) 
 



Σελίδα 94 από 100 της 22/2017 Διακήρυξης ΑΕΑ. 
 

 

Γωνία εισόδου 
Γωνία παρατήρησης 

5ο  
 

20ο   30ο  40ο  

12΄ 330 290 180 65 
20΄ 250 200 170 60 
1ο  25 15 12 10 
1ο  30΄ 10 7 5 4 

 
Οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτούμενες τιμές, θα πρέπει επίσης να πληρούνται μετά την εφαρμογή 
της ανακλαστικής μεμβράνης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ. 20471. 
 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  
1.  Τα χιτώνια θα είναι κατασκευασμένα όσον αφορά το σχέδιό τους, τις ανακλαστικές ταινίες και 
τον χρωματισμό, όπως στα σχέδια Α΄ και Β΄. 
2.  Οι ανακλαστικές ταινίες, θα είναι κατασκευασμένες ως προς το σχέδιό τους, όπως στα σχέδια 
Α και Β της προδιαγραφής. 
3.  Οι ανακλαστικές ταινίες, θα είναι κολλημένες επάνω στα χιτώνια με θερμοκολλητική μέθοδο 
σε υψίσυχνα μηχανήματα. Οι ραφές των χιτωνίων να είναι και αυτές κολλημένες με 
θερμοκολλητική μέθοδο σε υψίσυχνα μηχανήματα. Γενικά σε όλη τη κατασκευή των χιτωνίων, 
δεν θα υπάρχουν ραφές με κλωστή, ώστε έτσι να επιτυγχάνεται η στεγανότητά τους από το 
νερό. 
4.  Οι ανακλαστικές ταινίες να έχουν πλάτος 8 CM και 3 CM, όπως φαίνονται και από το σχέδιο 
Α. Η απόσταση που θα κολληθεί η οριζόντια ταινία των 8CM, να είναι 2CM από το επάνω μέρος 
των δύο τσεπών. Η πλάγια ταινία των 8CM, θα κολληθεί όπως ακριβώς στα σχέδια Α και Β> 
5.  Οι δύο ταινίες του μανικιού, να έχουν πλάτος 3CM και η απόσταση από την άκρη του 
μανικιού, θα είναι 4 CM, αλλά και μεταξύ τους θα έχουν απόσταση 4 CM. 
6.  Τα χιτώνια να κουμπώνουν μπροστά με πέντε πλαστικά πρες- μπουτόν, που βρίσκονται 
επάνω σε πατιλέτα φάρδους 7,5 CM. 
7.  Τα χιτώνια θα φέρουν επίκρανο (κουκούλα) η οποία θα συνδέεται με το χιτώνιο με τέσσερα (4) 
πλαστικά πρες-μπουτόν, τα οποία θα βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του γιακά κοντά στη 
λαιμόκοψη, όπως φαίνεται στο σχέδιο Β΄. Στο άνοιγμα της κουκούλας και περιφερειακά αυτής να 
φέρει στρίφωμα πλάτους δύο εκ. περίπου από το ίδιο ύφασμα (θερμοκολλημένο) ώστε να 
περνάει το νάυλον κορδόνι μήκους περίπου ενός μέτρου για την αυξομείωση του ανοίγματος της 
κουκούλας. Οι διαστάσεις της κουκούλας φαίνονται στο σχέδιο Β΄. 
8.  Τα χιτώνια θα έχουν λαιμόκοψη με κλασικό γιακά πουκαμίσου, όπου στο εξωτερικό μέρος, θα 
είναι ραμμένο ύφασμα βαμβακερό, χρώματος μπλε σκούρο, το οποίο θα καλύπτει τα πρες– 
μπουτόν που συνδέουν την κουκούλα. Ο γιακάς θα είναι θερμοκολλημένος με το χιτώνιο. 
9.  Στο κάτω μέρος των χιτωνίων, να υπάρχουν δύο τσέπες φάρδους 20 CM και ύψους 21 CM. 
     Η πατιλέτα θα σκεπάζει τη τσέπη και θα είναι 20Χ6 CM.        
     Το εσωτερικό άνοιγμα της τσέπης, να είναι περίπου 18 CM.        
10. Στις μασχάλες των χιτωνίων για εξαερισμό να υπάρχουν αντίστοιχα από δύο οπές διαμέτρου 
1CM.         περίπου. 
11. Στο μπροστινό μέρος των χιτωνίων και στην αριστερή πλευρά, σε απόσταση περίπου 17CM 
από την ραφή του ώμου, να υπάρχει πλαίσιο χρώματος μπλε σκούρο, κατασκευασμένο με τη 
μέθοδο της μεταξοτυπίας, διαστάσεων μήκους 12CM και πλάτους 6CM, όπου στο εσωτερικό να 
είναι γραμμένη η λέξη «POLICE»,με κεφαλαία ανακλαστικά γράμματα ανεξίτηλα. Τα γράμματα 
της λέξης «POLICE», να είναι γραμμένα με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας. Το ύψος των 
γραμμάτων να είναι περίπου 3,5 CM  και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, ώστε να 
καλύπτουν όλο  σχεδόν το μήκος των 12 CM. 
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12. Στο πίσω μέρος των χιτωνίων όπως φαίνεται στο σχέδιο Β΄ να υπάρχουν  άλλα δύο πλαίσια 
χρώματος μπλε σκούρο που στο εσωτερικό να είναι γραμμένες οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και «POLICE» με κεφαλαία ανακλαστικά γράμματα. Τα γράμματα να είναι 
γραμμένα με τη μέθοδο της  μεταξοτυπίας. Τα μεγέθη των μπλε πλαισίων φαίνονται στο σχέδιο 
Β΄. Το ύψος των γραμμάτων των λέξεων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι περίπου 4CM και 
η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, το δε ύψος των γραμμάτων της λέξεως «POLICE» να είναι 
περίπου 3 CM. Οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι γραμμένες ημικυκλικά. 
13. Το μπλε σκούρο πλαίσιο θα καλύπτει την διαγώνια ανακλαστική ταινία. 
Όλα τα  γράμματα των λέξεων, θα έχουν χρώμα ασημί- γκρι, όπως και της ανακλαστικής ταινίας. 
14. Τα χιτώνια να φέρουν στο μπροστινό μέρος φερμουάρ με πατιλέτα ραμμένο εσωτερικά από 
την πατιλέτα των 7,5CM, ώστε να επιτυγχάνεται η στεγανότητά του. 
15. Το χρώμα των χιτωνίων να είναι κίτρινο, όπως ακριβώς εκείνο του επισήμου δείγματος με 
ελαφρότατη απόκλιση. 
16. Γενικά, τα χιτώνια να είναι κατασκευασμένα έντεχνα, να μην έχουν επιφανειακές ατέλειες, να 
έχουν ομοιόμορφες και στερεές κολλήσεις στις ραφές και να μην παρουσιάζουν άλλα 
μειονεκτήματα, τα οποία να τα καθιστούν ακατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. 
  
Ε. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Η παραλαβή των χιτωνίων, θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής, μετά από μακροσκοπικό 
έλεγχο στο 10% της ποσότητας, ο οποίος θα γίνει για να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή των, 
σύμφωνα με την προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα. 
2. Κάθε χιτώνιο, να είναι συσκευασμένο σε νάιλον σακούλα και να γράφει το μέγεθος. 
3. Μετά το μακροσκοπικό έλεγχο του 10% και εφόσον δεν θα παρατηρηθούν εκτροπές που να 
συνιστούν τη μακροσκοπική απόρριψη του είδους, λαμβάνονται τέσσερα (4) δείγματα από τα 
οποία τα δύο (2) θα σταλούν στο παράρτημα Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.), για 
εργαστηριακό έλεγχο και τα άλλα δύο (2) θα αποτελέσουν τα αντιδείγματα. Ο έλεγχος του 
φθορίζοντος χρώματος του υφάσματος και της φωτεινότητας της αντανακλαστικής ταινίας θα 
γίνει από το Κέντρο Ερευνών Δημ. Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του ΥΠΕΧΩΔΕ, λαμβάνοντας άλλα δύο (2) 
δείγματα ως ανωτέρω. Τα δείγματα και τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή.  
4. Τα μεγέθη και τα ποσοστά των χιτωνίων θα είναι : 

 
ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΣΟΣΤΑ 

LARGE 20 % 

X. LARGE 60 % 

X.X. LARGE 20 % 

 
    Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να διαφοροποιήσει τα ποσοστά μεγεθών μέχρι την 
υπογραφή της     Σύμβασης. 
 
5. Τα χιτώνια να παραδοθούν μέσα σε ισχυρά χαρτοκιβώτια, που να περιέχουν ανά είκοσι πέντε 

(25) τεμάχια το κάθε ένα, στα οποία να αναγράφεται το μέγεθος, ο αριθμός σύμβασης και η 
επωνυμία του προμηθευτή. 
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6. Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις 
αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα Αχαρνών- Αττικής, τηλ. 210 2467926). 
 
 
 
   
   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
 
2. Αδαμαντία ΚΑΡΥΔΑΚΗ 

ΠΕ/Α΄ 
 

2.Βασίλειος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Υ/Α΄ 

 
3. Αριστομένης ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 

Π.Υ. 
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ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ 
 

Τα μεγέθη των χιτωνίων είναι τα  εξής : 
 

Α/Α ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΜΑΝΙΚΙΟΥ 

ΥΨΟΣ 
ΠΛΑΤΗΣ 

1 LARGE 144 CM 79 CM 85 CM 

2 X LARGE 150 CM 82 CM 90 CM 

3 XX LARGE 154 CM 85 CM 95 CM 
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Κανονισμός R.E.A.CH. 
 

1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ενδυμάτων, πληρούν τις 
νομοθετικές διατάξεις σχετικά με ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία του 
χρήστη και περιλαμβάνονται στον κανονισμό REACH.  

2. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH αποδεικνύεται προσκομίζοντας 
σχετική έκθεση συμμόρφωσης από κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου. 

3. Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο Oeko Tex® Standard 100 πληρούν τις 
απαιτήσεις του Annex XVII του κανονισμού REACH. 
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