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Πίνακας Αποδεκτών 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Τηλεφ.210 6551691 

Φ.602.2/ 42 / 288873 

Σ. 2677 

Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη 
Συµφωνίας Πλαίσιο για την Προµήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας 
εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα δύο (129.032,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) ΕΣΗ∆ΗΣ 79701 

Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική Αρ-
χή µε κύρια δραστηριότητα: Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ /  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε2 / ΤΜΗΜΑ: ΙΙ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Μεσογείων 229, Χολαργός 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 15561 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο (0030) 2106551691 

Φαξ (0030) 2106551731 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  gen_e2ii@navy.mil.gr 





 

Αρµόδιος για πληροφορίες Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.hellenicnavy.gr 

Επιχειρησιακός Φορέας ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ (210-6551278) 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό και 
στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά 
(όποια απαιτούνται) σε έντυπη µορφή 

ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα) 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού  
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων 
της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, 
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, 
και στο ΚΗΜ∆ΗΣ  

20/9/2019 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προ-
σφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

16/10/2019, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

23/10/2019, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του δια-
γωνισµού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φα-
κέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνι-
κών προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) 

30/10/2019, ώρα 9:00 πµ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 α. Την κείµενη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

 β. Την υπ’αριθµόν Φ. 831/36/261556/Σ.626/05 Σεπ 2019/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ Εντολή Προ-
µήθειας. 

 γ. Την υπ’αριθµόν 61952/11-6-19/ΥπΟιΑν (ΣΑΕ 337 ΤΡΠ.0//Α∆Α:ΨΠΘΗ465ΧΙ8-
ΙΧ1) Απόφαση Έγκρισης Ένταξης στο Π∆Ε 2019 

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής, 
για την σύναψη συµφωνίας πλαίσιο για την προµήθεια ενός (1) ασθενοφόρου, έναντι εκτι-
µώµενης αξίας εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα δύο (129.032,00) ευρώ, µη συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

 





 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η σύναψη συµφωνίας πλαίσιο για την προµήθεια  
ενός (1) ασθενοφόρου επ’ωφελεία του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ). Αναλυτική 
περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίνεται στο συνηµµένο 
Παράρτηµα «Α». 

2.2 Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τµήµατα.  

2.3 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 129.032,00 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ. 

2.4 ∆εν προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης.  

2.5 Η διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε 15 µήνες. 

2.6 Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής. 

2.7 Η τιµή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ. 

2.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

2.9 Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο Παράρτηµα «Ε» της 
παρούσας διακήρυξης. 

2.10 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως ορίζεται στο 
Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές). 

2.11 Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) µήνες από την εποµένη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρό-
τερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά 
µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

3.1 Είδος ∆ιαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

3.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε). Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου:2017ΣΕ33700000). 

 

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1 Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4.2 Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4.3 Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», 





 

4.4 Παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές», 

4.5 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

4.6 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων?», 

4.7 Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

4.8 Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 

4.9 Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”,  

4.10 Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

4.11 Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

4.12 Υπ’αριθµ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης», 

4.13 Υπ’αριθµ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

4.14 Υπ’αριθµ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β’ 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση Οικονοµικής 
Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις ∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ 
όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-
08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12) 

4.15 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των 
Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις 
θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), 

4.16 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών», 

4.17 Π.∆. 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών», 

4.18 Π.∆. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

4.19 ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών 
λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).», 

4.20 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 





 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 Η ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ είναι η 
16/10/2019 και ώρα 07:00 Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει τη δηµιουργία και δια-
µόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος δύναται να 
εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως 
προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι δυνατή µόνο µετά την εν λό-
γω ηµεροµηνία. Η συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προ-
κειµένου ο κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, 
να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες (διευκρινισµένες και 
µη) πληροφορίες του διαγωνισµού. 

5.2 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/10/2019 και ώρα 
11:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφο-
ρών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρό-
νος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συ-
στήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασί-
ες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

5.3 Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την Τετάρτη 30/10/2019 και ώρα 09:00. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικό 
από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον 
αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον 
αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

5.4 Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν κατα-
στεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την 
ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή 
είναι αργία, ο διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την 
ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και 
ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέ-
ρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

 

6. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

6.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

6.2 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδι-
κτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Α-
ριθµό : 79701. 





 

6.3 Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρ-
χής, στη διεύθυνση (URL) : www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-
diagonismoi.html.  

6.4 Περίληψη της παρούσας θα διαβιβασθεί στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελ-
λάδος, για ευρεία κοινοποίηση στα µέλη της. 

 

7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1 Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

7.1.1 τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφό-
σον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντι-
κής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προ-
σαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βε-
βαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρµοδιότητάς τους. 

7.1.2 δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της δι-
αδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν. 

7.1.3 λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πλη-
ροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ 

8.1 Οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική Προδιαγραφή 
καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συµµετεχόντων το διαγωνισµό. 

8.2 Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προ-
φορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους της παρούσας δια-
κήρυξης. 

8.3 Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και τις προσθήκες αυτών, της 
παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

8.4 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα δικαιώµατα επί αυτής 
ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της ∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους ανα-
δόχους επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 

8.5 Η πλαισίωση της ΑΕΠ µε δύο (2) συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων που θεω-
ρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτελείται µετά από αίτηµα της διενερ-
γούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 

8.6 H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ 
αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

8.7 Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΓΕΝ/∆Ι∆Η∆Ε) 
ως προς την νοµιµότητά του. 





 

8.8 Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν υπό την έ-
γκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής διε-
νέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

             Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2019 

 

          Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ 

             ∆ιευθυντής Ε’ Κλάδου ΓΕΝ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαµπος Κουλαξίζης ΠΝ 

Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α»: Αντικείµενο της Σύµβασης / Συµφωνίας Πλαίσιο  

«Β»: Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

«Γ»: Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

«∆»: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

«Ε»: Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

«ΣΤ»: Σχέδιο Σύµβασης / Συµφωνίας Πλαίσιο 

«Ζ»: Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης (µόνο για Συµφωνία Πλαίσιο) 





 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, Αθήνα, Τηλ: 
210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr (Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

-ΓΕΝ/∆ΥΓ 

-ΓΕΝ/∆ΚΓ 

-ΓΕΝ/∆ΚΕ 

-∆∆ΜΝ 

-ΝΝΑ 

-ΚΣΑΝ 

 

 





 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/288873/Σ.2677      

 

Αντικείµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο 

Περιγραφή συµβατικού αντικειµέ-
νου 

Προµήθεια ενός (1) ασθενοφόρου 

Κωδικός είδους (CPV) 34114121-3 

Τεχνικός προσδιορισµός Ως Παράρτηµα «Ε» της παρούσας ∆ιακήρυξης 

Ποσότητα Ένα (1) 

Μονάδα µέτρησης Τεµάχια 

Φορέας Προορισµού 
Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) 
(Βοτανικός,Αθήνα) 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) 
129.032,00 €, άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων 

Πιστώσεις / Πηγή χρηµατοδότη-
σης 

Πιστώσεις Π∆Ε (κωδικός έργου: 2017ΣΕ33700000) 

Χρόνος παράδοσης 
Εντός δέκα (10) µηνών από την υπογραφή της Σύµ-
βασης 

Τόπος παράδοσης (Κωδικός 
Nuts) 

ΚΣΑΝ (Βοτανικός,Αθήνα) (EL307)  

Σύνολο κρατήσεων 0,13468 % 

Φόρος εισοδήµατος (ως παρά-
γραφος 2 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013) 

Κατά την πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα 
παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

 Επιτελής Ε2-ΙΙ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1»: Πίνακας προς προµήθεια υλικών 





  

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/288873/Σ.2677      

 

Πίνακας προς προµήθεια Υλικών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

1 Ασθενοφόρο Τεµάχια 1 
129.032,00 ευρώ συ-
µπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

 Επιτελής Ε2-ΙΙ 

 

 





  

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/288873/Σ.2677      

 

Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν το διαγωνισµό, προβλέπονται από τις διατάξεις των νοµοθε-
τηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώµα της παρούσας διακήρυξης. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ1 

2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των 
τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλε-
κτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13, στην υπ’ αριθµ. 
56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστή-
µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στον ν.4412/16 . 

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν 
εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά τους µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υ-
ποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 
96 του ν.4412/16 καθώς και στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπο-
γράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την προσφορά τους, µε χρήση προηγµέ-
νης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλ-
λο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγµένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης 
ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

                                                      
1
 Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 

 





 

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) η-
µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 2 

2.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

 (α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προ-
σφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρού-
σα. 

 (β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περι-
λαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαι-
τούµενα δικαιολογητικά.  

2.4 Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύ-
νολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου .pdf. Όσα εκ των δικαιολογητι-
κών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογρά-
φονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν 
και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο 
τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα και εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), 
υποβάλλονται και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή 
αντίγραφα) στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού 
διαστήµατος τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λει-
τουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγρα-
φα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικη-
γόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

2.5 Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµόν 56902/215 
απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τε-
χνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοι-
χεία 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 δικαιολο-
γητικά προβλέπεται από τον ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

2.6 Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων 
σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ότι α-
φορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υπο-
βολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του 
ν.4250/14. 

2.7 Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωµένων α-
ντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων 
της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του ν.4250/14 και κατά συνέπεια η Ανα-
θέτουσα Αρχή υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αυτών σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που µε 

                                                      
2
  Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του 
ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 





 

την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014, είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συ-
νυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης. 

2.8 Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη 
τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοι-
χεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατο-
ληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχι-
στον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρω-
τότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια 
πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, 
η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

2.9 Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην Επιτροπή ∆ι-
αγωνισµού, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του 
οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυ-
πη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τε-
χνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά οικονοµικής προσφοράς» ή 
«Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας 
και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη. 

2.10 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε 
έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφο-
ράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

2.11 Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή 
στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προ-
θεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς 

2.12 Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

 α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα απαιτούµε-
να δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών που υπο-
βάλλεται από τον οικονοµικό φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει 
να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

 β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν 
(πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζο-
νται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
φακέλου. 

 γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοι-
νωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρο-
νοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 
και το άρθρο 9 της υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργί-
ας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 





 

 δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή από-
κρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

2.13 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµ-
βάνεται υπόψη. 

2.14 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 
λαµβάνονται υπ’ όψη. 

2.15 ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

2.16 Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανά-
δοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνο-
νται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

2.17 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

2.18 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και µετά την τυχόν 
διευκρίνηση / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 79 και το 
άρθρο 102 του ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από 
προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ3 

3.1 Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφεί-
λουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολο-
γητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέρο-
ντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε τον ν.4155/13 και την υπ’ αριθ-
µόν 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-
06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

3.2 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγω-
νιστική διαδικασία κάτω των ορίων (ως αυτά τα όρια καθορίζονται στο άρθρο 5 του 
ν.4412/16) περιλαµβάνουν: 

 α. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), ως αυτό προβλέ-
πεται µε το άρθρο 79 του ν.4412/16. 

 β. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρό-
σωπο τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµε-
ων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους. 

 γ. Την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/16 
και στους Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα «Γ»). Η εγγυητική επι-
στολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργα-
σίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
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3.3 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 

 α. Η αναθέτουσα αρχή: 

  (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) 
µέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΤΕΥ∆ για την συγκεκρι-
µένη διακήρυξη. 

  (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΤΕΥ∆, επιλέγει εξαγωγή, 
αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

  (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο 
(δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το αρχείο που ε-
κτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

  (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο .pdf), 
τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

 β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

  (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να 
το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγω-
γή ΤΕΥ∆» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΤΕΥ∆ του δι-
αγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

  (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, 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. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κα-
τάλληλο σηµείο. 

  (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή 
και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε 
µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ (ΤΕΥ∆)µπορεί να εκτυπωθεί 
ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 
∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων 
PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ 
(ΤΕΥ∆) µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή. 

  (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το 
έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

  (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΤΕΥ∆, τόσο σε µορφή .xml όσο και σε 
.pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής. 

 γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΤΕΥ∆ είτε µε τη 
χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση («ανέβα-
σµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr). 

3.4 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
Επίσης, όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΤΕΥ∆ περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  





 

3.5 Το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, αφορά 
ιδίως: 

 α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, µπορούν να 
προσυπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΤΕΥ∆ για 
κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου 
του ΤΕΥ∆, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υ-
πογράφοντα (µε τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα 
δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 

3.6 Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ4 

4.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδια-
γραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις και Τεχνι-
κές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος «Ε» της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς ανα-
φερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 

4.2 Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να α-
ναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προ-
τείνουν. 

4.3 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλε-
κτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προ-
σφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστή-
µατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέ-
ρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τε-
χνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

4.4 Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται µόνο σε ηλε-
κτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµόν 
56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-
2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλε-
κτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

4.5 Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνι-
σµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, ως απαιτείται κατά την συ-
µπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα απορρίπτονται. 
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4.6 Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περί-
πτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων α-
ποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»5 

5.1 Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προ-
σφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου ανα-
δόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ειδικότερα, η προσφερόµε-
νη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η 
οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην σχετική πα-
ράγραφο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµι-
κή προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου ανάθε-
σης. 

5.2 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπλη-
ρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το 
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψη-
φιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµέ-
νου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. 

5.3 Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν 
αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρρι-
ψη της προσφοράς. 

5.4 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων των υπο-
χρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται αριθµητικώς. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 
αναγραφή της τιµής σε ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυ-
λοποιείται 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. 

5.5 Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για παράδοση του συµβατικού 
αντικειµένου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, 
ενώ δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

5.6 Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµ-
βασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι την ολοκλήρωση εκτέλε-
σής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο. 

5.7 Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και δήλωση του 
οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της προσφοράς, το χρόνο παράδο-
σης του συµβατικού αντικειµένου και τον επιθυµητό τρόπο πληρωµής (ως αντίστοιχο άρ-
θρο του παρόντος Παραρτήµατος). 
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6 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ6 

6.1 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπι-
στευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα 
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

6.2 Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ όλη τη διαδικασία σύ-
ναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας της σύµβασης. Ο οικονοµι-
κός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της εν λόγω εµπιστευτικότητας και 
για το προσωπικό του, και για τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο 
πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

6.3 Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρη-
τά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευ-
τικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα 
δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τήρησή της. 

6.4 ∆εν 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. 

6.5 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φο-
ρέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π∆ 28/2015. 

 

7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ7 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / διευκρίνιση / απο-
σαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16. 

 

8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ8 

8.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ια-
γωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δη-
µοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

8.2 Πρώτα, γίνεται η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προ-
σφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστη-
µα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοι-
χείων αυτών. 
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8.3 Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι «∆ικαιο-
λογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιηµένο στο σύστηµα αρµόδιο 
συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικα-
σιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

 α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη αποσφραγί-
ζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυ-
τών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ει-
δοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέ-
λους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφο-
ρών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης, από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο αποσφραγίζει 
τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνι-
κής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει ανά φύλλο το σύνολο των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

 γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέ-
θηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους – 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη 
συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό αποδοχής 
ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προ-
σφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως µέσω της λειτουργικότη-
τας της «Επικοινωνίας» µόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου η τελευταία να ορίσει 
την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.  

 ε. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, απο-
σφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή οι 
φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. Οι συµµετέχοντες οικονοµι-
κοί φορείς ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος για 
την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης όλων 
των οικονοµικών προσφορών. 

 στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο συλλογικό όρ-
γανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του συνόλου των (υπο)φακέλων «Οικο-
νοµική Προσφορά» όλων των συµµετεχόντων και οι τελευταίοι αποκτούν πλέον πρόσβα-
ση για ενηµέρωση στο περιεχόµενό τους. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµε-
ρώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς που υποβλήθηκαν 
σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης, µονογραφής, 
σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογη-
τικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών. 

 ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση µόνο των οικονοµικών προσφορών των προσφε-
ρόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής το αρµό-
διο όργανο έκρινε πλήρη, και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. 
Οι εν λόγω οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και οι 
παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Έπειτα το αρµόδιο συλ-





 

λογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη των 
εν λόγω οικονοµικών προσφορών, για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή µια απόφαση, µε 
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιο-
λογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η ο-
ποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της λειτουργι-
κότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί µε αντίγραφο των α-
ντίστοιχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
των ως άνω σταδίων.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος Παραρτήµατος. 

 θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, 
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προµήθειας του συµβατικού 
αντικειµένου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών9, από τη σχετική ειδοποίηση που 
του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύ-
ρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η 
έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εντός τριών (3) ερ-
γάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται µετά την παρέ-
λευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αυτών, σε χρόνο που ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχό-
ντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε πε-
ρίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες προβούν σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητι-
κών νωρίτερα από τη χρονική προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµε-
ρώσει/ουν εγγράφως µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα 
Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 
ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της προθεσµίας. Αν µετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον/ους προσωρινό/ούς ανάδοχο/αναδόχους να τα προσκοµίσει/ουν ή να τα 
συµπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέ-
σω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. 

 ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δι-
καιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 ιβ. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προ-
σφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

  (1) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ή το Τ.Ε.Υ.∆.) 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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  (2) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαι-
τούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

  (3) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέ-
σµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής (λόγοι αποκλεισµού 
και κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µε-
ταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευ-
ρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ή το Τ.Ε.Υ.∆.) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για 
τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του10.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προ-
σκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πλη-
ροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

 ιγ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος Παραρ-
τήµατος. 

 ιδ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα δικαιολογητικά 
για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, συνυποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και 
της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης, κατά της 
οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 20 
της παρούσας. 

 

9 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ11 

9.1 Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των 
Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου» και 
πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

9.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δι-
καιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), εντός προ-
θεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν 
καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση του ΤΕΥ∆, καθώς επίσης και για την πλή-
ρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύ-
νταξη / συµπλήρωση του εν λόγω ΤΕΥ∆. 

9.3 ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 
ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΤΕΥ∆, όπως αυτό έχει 
αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για τον παρόντα διαγωνισµό. 

                                                      
10
 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 

11
 Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16 





 

9.4 Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά περίπτωση δι-
καιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, ως αναλυτικά έχουν υποτυπω-
θεί στην Προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήµατος. 

9.5 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πι-
στοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώ-
σεις που αναφέρονται στο ΤΕΥ∆ του παρόντος διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιη-
τικό 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 επαγ-
γελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
παρέχουν (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ν.4412/16), όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΤΕΥ∆ του παρό-
ντος διαγωνισµού. 

9.6 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµε-
τέχει στην ένωση. 

9.7 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό 
(πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέσο). 

9.8 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει 
στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, 
τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / 
κλπ και για τους υπεργολάβους αυτούς. 

9.9 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε 
τον ν.1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή 
µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

9.10 Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 103 του 
ν.4412/16. 

 

10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ12 

10.1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
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 Άρθρα 26 και 91 του ν.4412/16 





 

10.2 Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε 
µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 26 και στο άρθρο 91 του ν.4412/16, καθώς και ως µη κανονική σε κάθε µία ή πε-
ρισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του 
ν.4412/16. 

 

11 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ13 

Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρ-
θρου 104 του ν.4412/16. 

 

12 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ14 

12.1 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέ-
ρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο, λό-
γω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 
αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδι-
κασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την επικοινωνία του ΕΣΗ-
∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήµανση του Συστήµατος αποτε-
λεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση του περιε-
χοµένου κάθε αποστελλόµενου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσµί-
ες άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 

12.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

12.3 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα ε-
ξής: 

 α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε πε-
ρίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά 
της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της α-
πόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγη-
σης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

 β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

 γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ε-
λέγχεται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συ-
νοδεύει τη σύµβαση. 
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 Άρθρο 104 του ν.4412/16 

14
 Άρθρο 105 του ν.4412/16 





 

12.4 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφω-
νητικού, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοι-
νοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

12.5 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδι-
κή πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατα-
κύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρου-
σα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικα-
σία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ15 (µόνο στην περίπτωση σύναψης συµ-
φωνίας πλαισίου) 

13.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται 
στην προηγούµενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η συµφωνία 
πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στη διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο τα στοιχεία 
της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η 
οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ' αυτόν. 
∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση 
της προσφοράς του αναδόχου. 

13.3 Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την 
υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη πα-
ραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων, που συνά-
πτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο, µπορεί να υπερβαίνει το 
χρόνο λήξης της συµφωνίας πλαίσιο. 

13.4 Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

14 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(µόνο στην περίπτωση σύναψης συµφωνίας πλαισίου) 

14.1 Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν εκτελεστικές 
συµβάσεις για κάθε παραγγελία που θα πραγµατοποιηθεί. 

14.2 Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό Φορέα 
και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), µε µέριµνα της Αναθέ-
τουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία. Αυτή η απόφαση, 
αποστέλλεται στον/ους µειοδότη/ές που έχουν υπογράψει την συµφωνία πλαίσιο και κα-
λείται/ούνται να προσέλθουν για την υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων σε χρόνο 
που θα καθορίζεται στην απόφαση ανάθεσης. 
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 Άρθρο 39 του ν.4412/16 





 

14.3 Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στη διακήρυξη 
ως Παράρτηµα «Ζ». 

14.4 Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη εκτελεστική σύµ-
βαση και ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την εκτέλεσή της. 

14.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16. 

 

15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ16 

15.1 Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφω-
να µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της παρούσας δια-
κήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

15.2 Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλα-
βής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα. 

15.3 Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει απευθείας προς 
ΓΕΝ/∆ΟΥ, µε κοινοποίηση τον Επιχειρησιακό Φορέα και την Αναθέτουσα Αρχή 
(ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
πληρωµή της δαπάνης. 

15.4 Η ΓΕΝ/∆ΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και διαπιστώσει την ορθότητα 
και νοµιµότητά τους, εντέλλει τον φορέα πληρωµής για την εξόφληση του αναδόχου. 

15.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

16 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ17 

16.1 Η οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, θα γίνει από την αρµόδια επι-
τροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

16.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου υλοποιείται µε 
συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση έρχεται σε συνεννόηση µε 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υ-
πηρεσίας. 

16.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί παρουσία του αναδόχου 
ή του νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει µαζί µε την επιτροπή το σχε-
τικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί. 

 

17 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ18 

17.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του 
ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€). 

17.2 Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το άρθρο 3 του παρό-
ντος παραρτήµατος (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής) και τους Ειδικούς Όρους της παρούσας 
διακήρυξης (Παράρτηµα «Γ»). 
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 Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 

17
 Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 

18
 Άρθρο 72 του ν.4412/16 





 

17.3 Εγγυητική προκαταβολής: 

 α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση ισόπο-
σης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις παραγρά-
φους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 

 β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση 
την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού επιτοκί-
ου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έρ-
γων». 

 γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός 
χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

17.4 «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της 
συµφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' 
έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. 

17.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 

18 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ19 

18.1 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικει-
µένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας 
µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσω-
τερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή µε 
έκδοση επιταγής από ΜΤΝ ή ΤΕΣ στο όνοµα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών 
από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
συµβατικού αντικειµένου και του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητι-
κών. 

18.2 Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο µπορεί να γίνει 
µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παρα-
λαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

 β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβα-
τικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε 
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατι-
κής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγ-
χου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβο-
λής γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο 
τόκος υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 1209/17-09-
2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παρο-
χή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 
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 Άρθρο 200 του ν.4412/16 





 

18.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις, 
µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προ-
βλέπονται από τη διακήρυξη. 

18.4 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους 
πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πλη-
ρωµής. 

18.5 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθε-
σµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν.4152/13. 

18.6 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωµής και 
τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/16, την ισχύουσα νοµο-
θεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

18.7 Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχι-
στον τα εξής: 

 α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτω-
ση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 208 του ν.4412/16. 

 β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

 γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

 δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

 ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη 
και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και την πληρωµή της 
δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθε-
σία. 

18.8 Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυ-
τών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

18.9 Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος. 

 

19 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ20 

19.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να κηρυχθεί 
έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του ν.4412/16. 

19.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονοµικού 
φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνω-
στοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 204 του 
ν.4412/16. 

 

20 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ21 
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 Άρθρα 203-221 του ν.4412/16 

21
 Άρθρα 345-374 του ν.4412/16 και Π∆ 39/2017 





 

20.1 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκρι-
µένη Συµφωνία Πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελε-
στή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθε-
σµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον εν-
διαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεο-
µοιοτυπία ή  

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

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

20.2 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προ-
σφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµε-
νης παράλειψης. 

20.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγ-
γραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

20.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παρά-
βολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 
363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 
Υ.Α.. 

20.5 Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της 
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

20.6 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κω-
λύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

20.7 Η Αναθέτουσα Αρχή µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 α. κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

 β. διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόµενα στην περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
365 του ν. 4412/2016. 





 

20.8 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέ-
τουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και 
δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδε-
ται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της 
προσφυγής. 

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

20.10 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του 
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέ-
τουσας Αρχής. 

 

21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ22 

21.1 Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από επιτροπή που ορίζεται από την 
Υπηρεσία του ΠΝ που παραλαµβάνει το συµβατικό αντικείµενο. 

21.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα αναγραφόµενα 
στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

22 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ23 

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

 

23 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ24 

23.1 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, α-
σχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδει-
κνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετι-
κής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται (άρθρο 78 του 
ν.4412/16). Για την απόδειξη ότι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο υποψή-
φιος οικονοµικός φορέας πληρούν τους κανόνες ποιοτικής επιλογής (άρθρο 79 του 
ν.4412/16) υποβάλλεται το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ψηφια-
κά υπογεγραµµένο από τον εκδότη τους. 

23.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώ-
πους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι 
γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβα-
σης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον ο-
ποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζο-
ντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συ-
νεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υπο-
χρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
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 Άρθρα 206-221 του ν.4412/16 
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 Άρθρο 129 του ν.4412/16 

24
 Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16 





 

να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από 
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία 

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

23.4 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 131 του 
ν.4412/16. 

 

24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδι-
κασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

 

25 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ25 

25.1 Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη 
λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος ανα-
παραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους. 

25.2 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν άµεση, 
ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, µέσω του συ-
στήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό του συστήµατος (Α/Α Συστήµατος). 

25.3 Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των Π∆ 
28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» 
και ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», κα-
θώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β’ 1317/23-04-2012) και του ν.4155/13 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του 
ν.4412/16. 

 

26 ΓΛΩΣΣΑ26 

26.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

26.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ-
σα. 

26.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελ-
ληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιω-

τικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη 

                                                      
25
 Άρθρα 53 και 70 του ν.4412/16 

26
 Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16 





 

είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

26.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 
ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετά-

φρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

26.5 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνι-
κό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύο-
νται από µετάφραση στην ελληνική. 

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

 

27 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

27.1 Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο (αν η παρούσα αφορά σε συµφωνία 
πλαίσιο) και οι εκτελεστικές συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή (αν η παρού-
σα αφορά σε συµφωνία πλαίσιο) θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για 
κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης, της συµφωνίας 
πλαίσιο και των εκτελεστικών της συµβάσεων (αν η παρούσα αφορά σε ασυµφωνία 
πλαίσιο), ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστη-
ρίων. 

27.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες διατάξεις 
των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις 
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να 
επικαλεστούν άγνοιά τους. 

27.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζε-
ται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδή-
ποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

27.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνε-
δριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης (τακτικές και έκτακτες), πα-
ρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

27.5 Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για δαπάνες 
σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

27.6 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντί-
στοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

27.7 Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε τρίτους για 
οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

27.8 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της Υπηρεσίας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 





 

27.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πρά-
ξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

 Επιτελής Ε2-ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Προσθήκη «Ι»: Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών 

 





 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/288873/Σ.2677      

 

Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών 

 

α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (αναλυτικά ως παράγραφος 3 του παραρτήµατος «Β») 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

1. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), ως αυτό προβλέπε-
ται µε το άρθρο 79 του ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Σηµειώνεται 
ότι ΤΕΥ∆ υποβάλλουν και οι τρίτοι φο-
ρείς στις ικανότητες των οποίων στηρί-
ζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας 
και το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραµ-
µένο από τον εκδότη τους. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποι-
ούν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο 
τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό 
των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνά-
µεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πεντα-
ετία από το χρόνο αποστρατείας τους. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

3. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εφό-
σον απαιτείται από τους Ειδικούς όρους 
της παρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα 
«Γ»). (βλ. υπόδειγµα Παραρτήµατος 
«∆» της παρούσας διακήρυξης). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως παράγραφος 4 του παραρτήµατος «Β») 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην 
παράγραφο 4 του παραρτήµατος «Β» 

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του παρό-
ντος παραρτήµατος.  

 

γ. Οικονοµική προσφορά (αναλυτικά ως παράγραφος 5 του παραρτήµατος «Β») 





 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της αντίστοι-
χης ηλεκτρονικής φόρµας απαιτείται η 
υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό 
τη µορφή ∆ήλωσης (σε επιπρόσθετο 
αρχείο υπό τη µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

β. Χρόνο Παράδοσης Παρεχόµενων 
Ειδών 

γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής (βλ. 
Παράρτηµα «Β»)  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

   

δ. ∆ικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση (αναλυτικά ως 
παράγραφος 9 του παραρτήµατος «Β») 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 
Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 
στα Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 
Υποβολής 

(i) Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδο-
σης τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης 
υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν  υπάρ-
χει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του 
ίδιου του οικονοµικού φορέα για κάποιο 
αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.  

Συµφώνως όχι υπ’ αριθ. Πρωτ. Εγκυ-
κλίου 9941//07-04-15/ 
ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΓΕΝ.∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή η έκδοση 
αντιγράφων ποινικού µητρώου ηλε-
κτρονικά (χωρίς σφραγίδα και υπογρα-
φή) από όχι Υπηρεσίες τήρησης των 
σχετικών δελτίων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέ-
χοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
αυτό όχι αναφερόµενες σε αυτό καταδι-
καστικές αποφάσεις. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτω-
ση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την η-
µεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 





 

επικουρικής). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν 
λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό ανα-
γκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε ο-
ποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προ-
κύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νό-
µου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του 
ν.4412/16), του οικείου επαγγελµατικού 
ή εµπορικού µητρώου, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες η-
µέρες πριν από την υποβολή του . 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

5. Πιστοποιητικό από τον αρµόδιο φορέα 
του ∆ηµοσίου, έκδοσης τελευταίου τρι-
µήνου πριν από την κοινοποίηση έγ-
γραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω 
δικαιολογητικών, από το οποίο να προ-
κύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικο-
νοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προ-
σφοράς. *Σηµείωση: Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστο-
ποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υ-
πεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φο-
ρέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δή-
λωση του αρµοδίου φορέα του ∆ηµοσί-
ου σχετικά µε την έκδοση του πιστοποι-
ητικού. Η ηµεροµηνία υπογραφής της 
υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι 
σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της πρό-
σκλησης υποβολής δικαιολογητικών. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελ-
λείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό-
που είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, έκδοσης τελευταί-
ου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 





 

λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικο-
νοµικού φορέα, για κάποιο αδίκηµα από 
τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 
73 του ν.4412/16. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτω-
ση δικαστικής η διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το ο-
ποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµερο-
µηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον α-
φορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατά-
στασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµή-
νου πριν από την κοινοποίηση έγγρα-
φης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω 
δικαιολογητικών, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό ανα-
γκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε ο-
ποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προ-
κύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νό-
µου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του 
ν.4412/16), του οικείου επαγγελµατικού 
ή εµπορικού µητρώου του κράτους ε-
γκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την υποβολή του εκτός αν, σύµ-
φωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυ-
τών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύ-
ος. Στην περίπτωση που χώρα δεν τη-
ρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πι-
στοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπε-
ται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε-
παγγελµατικού ή εµπορικού οργανι-
σµού της χώρας καταγωγής ή της χώ-
ρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικο-
νοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του α-
ντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβα-

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 





 

σης. 

5 Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προ-
γραµµατισµού και Συντονισµού της Ε-
πιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, έκ-
δοσης τελευταίου τριµήνου πριν από 
την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης 
υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πρά-
ξεις επιβολής προστίµου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φο-
ρέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

*Σηµ Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα 
δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανω-
τέρω, 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 δι-
καστικής ή διοικητικής αρχής, συµβο-
λαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατι-
κού ή εµπορικού οργανισµού του κρά-
τους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµό-
σιες αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 80 του 
ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρε-
ται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον 
εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώ-
σεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις 
του παρόντος διαγωνισµού. Οι επίση-
µες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες 
µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e – Certis) του . 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

(3) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία και για τις 
Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγράφου 9.5 του παραρτήµατος «Β») και ειδικότερα: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελ-
λείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό-
που είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικο-
νοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προ-
σώπου το οποίο είναι µέλος του διοικη-

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ  

(για ηµεδαπά 
Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ  

(για αλλοδα-
πά Ν.Π.) 

ΝΑΙ 





 

τικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπη-
σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για κάποιο αδίκηµα από τα ανα-
φερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του 
ν.4412/16.  

2 Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά µε 
ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσω-
πα) δικαιολογητικά, ως αναγράφονται 
ανωτέρω. 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) και 
δ(ii). 

3 Για τις συµβάσεις άνω του 1.000.000,00 
ευρώ δικαιολογητικά ονοµαστικοποίη-
σης των µετοχών

27
, εφόσον ο προσω-

ρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρη-
µατιστήριο της χώρας εγκατάστασής 
τους και υποβάλλουν περί τούτου υ-
πεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπρο-
σώπου τους. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρ-
χής του κράτους της έδρας, από το ο-
ποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι 
ονοµαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την υποβολή του καθώς και αναλυ-
τική κατάσταση µε τα στοιχεία των µε-
τόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρη-
µένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλ-
λοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον 
έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονο-
µαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστο-
ποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυ-
τική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των 
µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο 
βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµερο-
µηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν την υποβολή της προσφο-
ράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο 
να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέ-
χρι φυσικού προσώπου των µετοχών, 
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριά-
ντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υ-
ποβολή της προσφοράς. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για η-
µεδαπά 
Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για αλ-
λοδαπά 
Ν.Π.) 

ΝΑΙ 
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 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 





 

δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, 
υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέ-
ωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών 
από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προ-
σκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγω-
νιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη 
κατάσταση µετόχων που κατέχουν του-
λάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν 
τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κα-
τάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε 
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εται-
ρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση 
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί. 

 

Παρατηρήσεις: 

(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα δικαιολογητικά απαι-
τείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην επιτροπή αξιολόγησης εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή, 
πρέπει να είναι: 

 (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. 

(ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επι-
κυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες  και φορείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. 

 (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρ-
χές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικη-
γόρο. 

 (iv). Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικο-
νοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκο-
µίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 
τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (ό-
πως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώ-
µα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συ-
νοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ι-
σχύουν κατά την υποβολή τους. 

 (v). Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πι-
στοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβο-





 

λών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνο-
δευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύ-
ουν κατά την υποβολή τους. 

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

 (vii). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συντα-
χθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Από 
τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν 
νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρό-
σωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόµιµου εκπροσώπου. 

(3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών, ως 
παράγραφοι 2 – 10 του Παραρτήµατος «Β». 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

 Επιτελής Ε2-ΙΙ 

 





  

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/42/288873/Σ.2677      

 

Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα προς προµήθεια υλικά θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές ανάγκες του ΝΝΑ, στο 
πλαίσιο εξυπηρέτησης προσωπικού Ναυτικών Υπηρεσιών και Πολεµικών Πλοίων. 

 

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Το προς προµήθεια ασθενοφόρο και τα υλικά/εξοπλισµός µέρη αυτού, πρέπει να είναι 
καινούργια, αµεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

 

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρ-
τήµατος «Ε» της παρούσας. 

 

4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το αργότερο εντός δέκα (10) 
µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσης. 

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

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

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

 

 





 

5 ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά θα παραδοθούν µε τον όρο DDP (Incoterms 2010) στον ΚΣΑΝ (Κεντρικός 
Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού) (Βοτανικός,Αθήνα). 

 

6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τα άρθρα 210 έως 212 του ν.4412/16. 

 

7 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Η απαιτούµενη, για την ανάθεση της Σύµβασης πίστωση θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 
129.032,00€ άνευ ΦΠΑ και θα διατεθεί εις βάρος Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) στο οποίο η παρούσα προµήθεια έχει ενταχθεί ως έργο, υπό κωδικό ΣΑΕ 337. 

 

8 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η προµήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 

 α. ΑΕΠΠ             : 0,06% 

 β. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 

 γ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

 δ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,07% 

 ε. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0021% 

 στ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00042% 

  Σύνολο             : 0,13468 % 

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% για προµήθεια υλικών επί της κα-
θαρής αξίας, σύµφωνα µε τον ν. 4172/13. 

 

9 ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

∆εν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για µέρος των προς προµήθεια υλικών. 

 

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

10.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή που θα 
συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

10.2 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων που τυχόν απαιτηθούν θα βαρύνει τον α-
νάδοχο. 

10.3 Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτό-
κολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  
των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα 
που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 





 

10.4 Επιπρόσθετα κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η προ-
σκόµιση των ακόλουθων:  

 α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή 

 β. Certificate of Conformity 

 γ. Certificate of Origin 

 δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists). 

 

11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

 α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι εγκατεστηµένα 
ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υ-
πογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

 β. Να είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης του, προσκοµίζοντας σχετική 
βεβαίωση ή δήλωση. 

 

12 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για αυξοµείωση των ποσοτήτων σύµφωνα µε τα καθο-
ριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16. 

 

13 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Για την παρούσα σύµβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές επιστολές: 

 α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ποσοστού 2% της προϋπολογισθείσας 
αξίας της σύµβασης, ήτοι ποσού 2.580,00 ευρώ, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα 
(30) ηµερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστον έντεκα 
(11) µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσο µε ποσοστό 5%, επί της 
συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύµβασης και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών πέραν 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονοµικό φορέα (α-
νάδοχο) στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύµβαση, κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

14 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

14.1 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές). 

14.2 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµέ-
νης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει ο-





 

ποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 

14.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του α-
ναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έ-
λεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυ-
ηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περί-
πτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 
εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

 

15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

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

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

15.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

16 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς λάβουν 
γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 (Α’ 114//28-5-
73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή 
σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ε∆, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από 
το χρόνο αποστρατείας του. 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

 Επιτελής Ε2-ΙΙ 





 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/42/288873/Σ.2677      

 

Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία28) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα29)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα30) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ31. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  ����������32 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................�������������.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................�������������.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................�������������.. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................�������������.. 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................�������������..33  

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µετα-
ξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

                                                      
28
  Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16  

29
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

30
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

31
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό 

και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητι-
κώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
32
   ο.π. υποσ. 3. 

33
  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 





 

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ια-
κήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................34 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α 
τµήµα/τα ...............35  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 36 από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την �������������������.. 37.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δή-
λωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετι-
κή υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά-
στοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρε-
σίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προ-
σφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της38.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυ-
πολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε39. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                      
34
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

35
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδή-

λωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµα-

τος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
36
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

37
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης  
38  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
39  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θε-
σµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την ο-
ποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος �����������. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ευρώ���������������������������..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................�������������.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................�������������.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συ-
µπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µετα-
ξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµ-
βασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρ-
χής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....�.    ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδο-
ποίησή σας. 

                                                      
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµ-
βαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  





 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγ-
γραφα της σύµβασης8) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπο-
ρούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγ-
γυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά-
στοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυ-
πολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                      
8  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θε-
σµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την ο-
ποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ����������.. 

Κατάστηµα                ����������. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ������ 

        ΕΥΡΩ. ������������ 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνε-
ται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ���    ΕΥΡΩ   ���.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ������(και ολογρά-
φως)�������.���.. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ 
της εταιρείας 
���������������..∆\νση������������������για την 
λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ����.ΕΥΡΩ 
της µε αριθ����..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προ-
µήθεια ������������.της (αριθ. ∆ιακ/ξης�..) προς κάλυψη αναγκών του 
����., πλέον τόκων κατ εφαρµογή του άρθρου 72 του ν. 4412/16. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη τη δή-
λωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ει-
δοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την ε-
πιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά 
ισχύ. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπε-
ζά µας. 
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1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
1.1 Η ΠΕ∆ αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά, την απαιτούµενη διαδικασία συντήρησης, καθώς και τους 
ελέγχους παραλαβής για την προµήθεια ασθενοφόρου οχήµατος (Ο/Α), κίνησης 
4Χ2, επειγόντων περιστατικών µε τον ανάλογο εξοπλισµό του, για κάλυψη 
αναγκών των Ε∆. 

 
1.2 Οι επιχειρησιακές ικανότητες του Ο/Α θα καλύπτουν τη δυνατότητα 

µεταφοράς ενός ασθενούς και δυνητικά (σε έκτακτες περιπτώσεις) µεταφορά δύο 
ασθενών καθώς και ενός ιατρού ή νοσηλευτή, καθήµενου σε ανάλογη θέση – 
κάθισµα εντός του θαλάµου. Κατά τη µεταφορά και αντιµετώπιση ενός µόνο 
ασθενούς, θα υπάρχει προ εγκατεστηµένη δυνατότητα ανάπτυξης και δεύτερης 
θέσης για νοσηλευτικό - παραϊατρικό προσωπικό. 

 
1.3  Η παρούσα ΠΕ∆ βασίζεται στην ΠΕ∆ §2.16, µε αλλαγές κυρίως στην 

αφαίρεση της δυνατότητας αεροµεταφοράς του Ο/Α και στον Ιατρικό εξοπλισµό. 
 
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
2.1 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

5ης Σεπτεµβρίου 2007, «Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα 
αυτά». 

2.2 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.3 Π. . 57/10 (ΦΕΚ 97/Α΄/25.6.10) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
«σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και 
κατάργηση των Π. . 18/96 και 377/93». 

2.4  ΙSO 1585 “Road vehicles – Engine test code – Net power”. 
2.5 DIN VG 74059 “Drawbar Eye for Trailers. Dimensions, MarkofConformity”. 
2.6 Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’/6.8.01) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και 
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

2.7 EN 1789:2007+Α2:2014Medical vehicles and their equipment - Road 
ambulances. 

2.8 EN 1865 Patient handling equipment used in road ambulances (Part1 -
5). 

2.9 IEC 60364-7-708 Low-voltage electrical installations - Part 7-708: 
Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks 
and similar locations. 

2.10 EN 597-1:2015: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and 
upholstered bed bases - Part 1: Ignition source smouldering cigarette. 





 

 
2.11 Νόµος 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-99) Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.12 ISO 13485:2016 Σύστηµα  ∆ιαχείρισης Ποιότητας για Ιατρικής Χρήσης 

Προϊόντων. 
2.13 ISO 9001:Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις 
2.14 ISO 612 Road Vehicles – Dimensions of motor and towed vehicles. 
2.15  Νόµος 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών 
2.16  ΠΕ∆-Α-00159/26 ΦΕΒ 2016ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (AMBULANCE) ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 
 
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της 

παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος 
έκδοσης, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των 
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής µε 
µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 
ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 
3.1 Kωδικός CPV : 34114121-3 «Ασθενοφόρα». 
 
3.2 Kλάση ταξινόµησης ΝΑΤΟ κατά ACodP2/3: 2310 «Αυτοκινούµενα οχήµατα 

επιβατών». 

 

4.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1 Γενικές απαιτήσεις 
Το υπό προµήθεια Ο/Α θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, τυποποιηµένο προϊόν 

εµπορικού τύπου, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σχεδίασης. Όχηµα 
µε ίδια µηχανικά µέρη (προ της διασκευής αµάξωµα, πλαίσιο, κινητήρας, 
συστήµατα µετάδοσης, διεύθυνσης, πέδησης, ηλεκτρικό και υποσυγκροτήµατα 
αυτών) µε το περιγραφόµενο Ο/Α, θα πρέπει να έχει εισαχθεί και να κυκλοφορεί 
στην Ελληνική αγορά, τουλάχιστον για ένα έτος. 

Το Ο/Α θα είναι κατασκευασµένο µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισµένο οίκο του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, αποδεδειγµένα εξειδικευµένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχηµάτων. 

Όλα τα µέρη του Ο/Α πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να 
µεταφέρουν το φορτίο τους µε ασφάλεια και τη µέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω 
από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του Ο/Α θα 
βρίσκεται στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου. 

Η εν γένει κατασκευή του Ο/Α καθώς και η κατασκευή του προσφερόµενου 
εξοπλισµού (θάλαµος µεταφοράς επιβατών, καµπίνα οδηγού, air-condition, κα) θα 
γίνει από εργοστάσια µε πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές που αποδεδειγµένα 
παρέχουν τη δυνατότητα παροχής άµεσης και ολοκληρωµένης τεχνικής 
υποστήριξης στην Ελλάδα.  

Ο υπογράφων τη σύµβαση προµηθευτής, θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την 
καταλληλότητα και αξιοπιστία όλων των τµηµάτων ή κυρίων συγκροτηµάτων που 
συνθέτουν το Ο/Α ακόµα και για αυτά που κατασκευάζονται από άλλους 
υποκατασκευαστές. Πρέπει δε να είναι σε θέση να αποδείξει σε περίπτωση που 





 

ζητηθεί, την καταλληλότητα και συµβατότητα της συνεργασίας όλων των 
παραπάνω τµηµάτων ή κυρίων συγκροτηµάτων του Ο/Α. 

 
4.2 Πλαίσιο – Αµάξωµα 
4.2.1 Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασµένο για την προοριζόµενη χρήση 

του (για λειτουργία σε οδοστρώµατα κάθε είδους µε το προβλεπόµενο φορτίο). Θα 
είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να δέχεται τις προβλεπόµενες καταπονήσεις µε 
ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλειας και θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία. 
Θα είναι εργονοµικά σχεδιασµένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού 
που προορίζεται. Θα δηλωθούν τα φορτία αντοχής των αξόνων, τεκµηριωµένα από 
έγγραφα και πιστοποιητικά.  

4.2.2 Το αµάξωµα θα είναι ενισχυµένης κατασκευής, θα εδράζεται επί του κυρίως 
πλαισίου ή θα είναι αυτοφερόµενο και θα διαθέτει καλή µόνωση έναντι του θορύβου 
και της θερµότητας και πλήρη στεγανότητα. Από γενική τεχνική άποψη το πλαίσιο - 
αµάξωµα θα αναφέρεται σε όχηµα τύπου Van και θα αφορά τυποποιηµένες - 
ετοιµοπαράδοτες λύσεις ή εναλλακτικές λύσεις – προτάσεις που αφορούν είτε στις 
δυνατότητες κατασκευής του πλαισίου - αµαξώµατος (π.χ. ικανή µόνωση ηχητική, 
θερµική, πρόσθετο θερµαντικό στοιχείο στο θάλαµο ασθενών, επαρκή εναλλάκτη, 
πρόσθετο συσσωρευτή κλπ), είτε στον εξοπλισµό του ως ασθενοφόρο (φορεία, 
ειδική πολυθρόνα, καθίσµατα, ιατρικές συσκευές, όργανα κ.ά.), µε την προϋπόθεση 
ότι για κάθε λύση βασική, τυποποιηµένη ή εναλλακτική, θα αναφερθούν στην 
προσφορά χωριστά, τόσο τα τεχνικά στοιχεία και οι απαιτήσεις που ικανοποιούν, 
όσο και το χρονοδιάγραµµα παράδοσης µε την τυχόν αντίστοιχη οικονοµική 
επιβάρυνση, πέραν της βασικής τιµής.  

4.2.3 Το Ο/Α θα προσφερθεί, µε ενιαία προσφορά στο σύνολό του, πλήρως 
διασκευασµένο και εξοπλισµένο ως ασθενοφόρο, µε τυποποιηµένες λύσεις 
(βασικές ή εναλλακτικές), απ’ ευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου ασθενοφόρων, δηλαδή από αναγνωρισµένο οίκο, 
ειδικευµένο σε διασκευές, εξοπλισµό ασθενοφόρων κλπ αυτοκινήτων υγειονοµικού 
προορισµού, είτε µόνο από τον προαναφερθέντα οίκο, είτε σε συνεργασία µε τον 
κατασκευαστικό οίκο των αντιστοίχων αµαξωµάτων - πλαισίων.  

4.2.4 Τόσο οι βασικές προσφορές των τυποποιηµένων λύσεων, όσο και οι 
εναλλακτικές που θα πληρούν στο σύνολο ή µέρος των παρακάτω 
µνηµονευόµενων τεχνικών χαρακτηριστικών, θα πρέπει να είναι πλήρεις και να 
συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και τα τεχνικά στοιχεία, ώστε να 
αξιολογηθούν τόσο ως προσφορές όσο και ως αντικειµενική ανταπόκριση των 
δυνατοτήτων του προσφεροµένου Ο/Α και του ιατρικού εξοπλισµού του, στις 
ανάγκες των Ε∆.  

4.2.5 Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αφορούν σε ενιαία προµήθεια 
αµαξώµατος και εξοπλισµού ως ασθενοφόρο, για πλαίσια που προορίζονται εξ’ 

αρχής για ασθενοφόρο και η καταλληλότητά του θα βεβαιώνεται στην προσφορά 
από τον προσφέροντα οίκο κατασκευής του οχήµατος-πλαισίου.  

4.2.6 Αποκλείονται προσφορές που δεν αφορούν σε ενιαία προµήθεια και 
διασκευή-εξοπλισµό σε πλήρη ασθενοφόρο, όπως επίσης και προσφορές που 
αναφέρονται σε αµαξώµατα - πλαίσια που δεν προορίζονται ή δεν µετασκευάζονται 
σε τυποποιηµένο ασθενοφόρο και ως εκ τούτου δεν διαθέτουν την κατάλληλη 
υποδοµή. 

 
4.3 ∆ιατάξεις Έλξης – Ρυµούλκησης 
Το Ο/Α θα φέρει κατάλληλη διάταξη ρυµούλκησης/περισυλλογής του ιδίου µέσω 

τύπου αγκίστρου κατά το Πρότυπο DIN VG 74059, σύµφωνα µε 2.5 παράγραφο, 





 

κατάλληλης να δέχεται ελκτική ράβδο µε «µάτι σύνδεσης» τύπου δακτυλίου (Draw – 
barringeye), ενσωµατωµένης κατάλληλα στο πλαίσιο στο εµπρόσθιο µέρος. 
Ενδεικτικά, οι διαστάσεις της εσωτερικής διαµέτρου θα είναι 76 mm και το πάχος 41 
mm. 

 
4.4 Κινητήρας 
4.4.1 Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 

τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, µε υπερπληρωτή 
(Turbocharger) ή υπερσυµπιεστή τελευταίας γενιάς (Compressor), µε επιθυµητή 
ενδιάµεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Θα διαθέτει σύγχρονο σύστηµα 
τροφοδοσίας καυσίµων µε άµεση έγχυση, όπως αντλία πετρελαίου τύπου κοινού 
αυλού (Common rail) ελεγχόµενη µε ηλεκτρονικό µικροεπεξεργαστή. Η θέση του θα 
είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιµα – 
εξαρτήµατα (φίλτρα, ιµάντες κλπ) της συνήθους συντήρησης του.  

4.4.2 Η  έκδοσή  του  θα  είναι  κατάλληλη  ώστε  να  λειτουργεί  οµαλά  σε 
θερµοκρασίες από –10 οC έως 48 οC. 
4.4.3 Η απαιτούµενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 140 HP (καθαρή στον σφόνδυλο 

κατά DIN ή CEE), κατάλληλη να προσφέρει την υψηλότερη σχέση ισχύος ανά τόνο 
µικτού φορτίου, µε µέγιστη ροπή στρέψης 300 Nm τουλάχιστον. 

4.4.4 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα θα δοθούν σύµφωνα µε το 
παρακάτω υπόδειγµα:  

1. Κυλινδρισµός σε cc ����.. 
2. Μέγιστη ροπή σε hp@rpm ����.. 
3. Μέγιστη ροπή στρέψης σε Nm@rpm ����.. 
 
4.Η σχέση  µικτό βάρος 
   = Kg/hp 
 µέγιστη ιπποδύναµη κινητήρα 

 
 

Η µέγιστη αποδεκτή αναλογία να είναι τα 25Kg/hp, µε την µικρότερη αναλογία να 
προσµετράται θετικά 

4.4.5 Ο κατασκευαστής ή/και διασκευαστής του Ο/Α θα βεβαιώσει τη 
συµµόρφωση του κινητήρα µε τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, ενώ το 
Ο/Α θα πρέπει µε τη χρήση του κινητήρα να επιτυγχάνει υπό πλήρες φορτίο 
µέγιστη ταχύτητα κατ’ ελάχιστον 120 km/h. 

4.4.6 Η επιτάχυνση, υπό πλήρες φορτίο από 0 – 80 Km/h, δεν θα υπερβαίνει τα 
35 sec. 

4.4.7 Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρµανσης ή 
κακής απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα. 

4.4.8 Θα φέρει αυτόµατο σύστηµα υποβοηθήσεως εκκινήσεως σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. 

4.4.9 Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο το 
λειτουργίας και συντηρήσεως του κινητήρα.  

4.4.10 Η χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου θα εξασφαλίζει ελάχιστη 
αυτονοµία 400km. 

 
4.5 Σύστηµα Ψύξης Κινητήρα 
Το υγρού τύπου σύστηµα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεµιστήρα εκκινούµενο 

µέσω θερµοστάτη ή άλλης διάταξης που θα ελέγχεται µέσω εγκεφάλου, θα διαθέτει 
σύστηµα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο 





 

αναπλήρωσης. Το σύστηµα ψύξεως πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του 
κινητήρα χωρίς υπερθέρµανση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος έως 48°C. 

 
4.6 Σύστηµα Εξαγωγής Καυσαερίων 
4.6.1 Θα συµφωνεί µε τα προβλεπόµενα από τον ΚΟΚ και την ΕΕ ως προς τον 

θόρυβο, τον περιορισµό των εκπεµπόµενων καυσαερίων και τη µόλυνση του 
περιβάλλοντος. Απαιτείται η κάλυψη τουλάχιστον της νοµοθεσίας Εuro VI ενώ 
επιθυµητή είναι η κάλυψη της εκάστοτε τελευταίας ισχύουσας νοµοθεσίας.  

4.6.2 Το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι κατασκευασµένο από υλικά 
υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά στην οξείδωση. Θα περιλαµβάνει σιγαστήρα για τη 
µείωση του θορύβου του κινητήρα και θα προστατεύεται από βλάβες που µπορεί να 
προκύψουν, όταν το Ο/Α κινείται σε ανώµαλο έδαφος.  

4.6.3 Επίσης ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι σε τέτοια θέση 
ώστε να αποφεύγεται η τυχαία είσοδος καυσαερίων στο θάλαµο οδήγησης, σε όλες 
τις συνθήκες οδήγησης, εργασίας και στάθµευσης. 

 
4.7 Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης 
Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία των 

Ο/Α και θα παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτούµενες επιδόσεις του Ο/Α όπως αυτές περιγράφονται στην 
ΠΕ∆. 

 
4.8 Συµπλέκτης 
 
Στην περίπτωση που το Ο/Α διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητου επιλογέα, ο 

συµπλέκτης θα είναι µηχανικός µονού δίσκου, ξηράς εµπλοκής, ή τύπου υγρού 
πολύδισκου ανάλογης διαµέτρου και χωρίς αµίαντο (Asbestos Free), µε υδραυλικό 
σύστηµα µετάδοσης κατά το δυνατόν για την περίπτωση του µηχανικού συµπλέκτη, 
ώστε να επιτυγχάνει την οµαλή εµπλοκή κάθε ταχύτητας και την ανάπτυξη 
ικανοποιητικής ισχύος από τον κινητήρα προκειµένου να είναι δυνατή η εκκίνηση 
του Ο/Α και η εν συνεχεία πορεία του. 

 
4.9 Κιβώτιο Ταχυτήτων 
4.9.1 Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι είτε χειροκίνητου είτε αυτόµατου επιλογέα. 

Θα διαθέτει σύστηµα συγχρονισµού µε τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες 
εµπροσθοπορείας και µίας (1) ταχύτητας οπισθοπορείας.  

4.9.2 Η µέγιστη ικανότητα ανάβασης (αναρριχητικότητα) µε πλήρες φορτίο, σε 
ονοµαστικές στροφές κινητήρα (µέγιστη ροπή) µε την 1η ταχύτητα, θα πρέπει να 
είναι για οδόστρωµα κλίσης τουλάχιστον 20%. 

 
4.10 Άξονες 
Στα O/A 4Χ2 οι άξονες δύναται να είναι : 
1. O εµπρόσθιος διευθυντήριος και ο οπίσθιος µονός κινητήριος 
2. O εµπρόσθιος διευθυντήριος και κινητήριος 
 
 
 
 
 
4.11 ∆ιαφορικό  
Το διαφορικό θα είναι κατάλληλο για τον υποβιβασµό των στροφών που φτάνουν 

στους τροχούς, τη διαφοροποίηση του αριθµού στροφών των τροχών του ίδιου 
άξονα και για την αλλαγή διεύθυνσης. 





 

 
4.12 Σύστηµα ∆ιεύθυνσης 
4.12.1 Το Ο/Α θα έχει σύστηµα διεύθυνσης κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση 

του στα οδικά δίκτυα για εύκολη πρόσβασή του σε χώρους στάθµευσης. 
4.12.2 Το σύστηµα θα είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής ή ηλεκτρουδραυλικής 

υποβοήθησης, µε δυνατότητα µηχανικής λειτουργίας, ώστε σε περίπτωση βλάβης 
του υδραυλικού, να παραµένει δυνατή η διεύθυνση και ο οδηγικός έλεγχος του Ο/Α 
από τον οδηγό. 

4.12.3 Η θέση του τιµονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάµου 
οδήγησης και θα είναι ρυθµιζόµενο καθ΄ ύψος. 

4.12.4 Μέγιστη διάµετρος κύκλου στροφής µέχρι 14 m. 
 
4.13 Σύστηµα Πέδησης 
Το σύστηµα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του Ο/Α, θα 

συµφωνεί µε τις οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω : 
4.13.1 Υδραυλικό σύστηµα διπλού κυκλώµατος ή υδροπνευµατικό, για τον 

εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα µε αυτόµατη κατανοµή φορτίου πέδησης, εξαρτώµενη 
από τη φόρτιση και υλικά τριβής χωρίς αµίαντο (Asbestos Free). 

4.13.2 ∆ισκόφρενα εµπρός και πίσω υποχρεωτικά, µε σύστηµα υποπίεσης 
σέρβο, µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς, µε αισθητήρα και µε ένδειξη φθοράς. 

4.13.3 Θα διαθέτει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ΑBS) το οποίο θα 
ελέγχει διαρκώς την µη εµπλοκή των τροχών σε όλο το φάσµα λειτουργίας – 
ταχυτήτων του Ο/Α, καθώς και σύστηµα ηλεκτρονικής κατανοµής δύναµης πέδησης 
(EBD). Είναι επιθυµητή η ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήµατος ευστάθειας(ΕSP ή 
αντίστοιχο) και συστήµατος αντιολίσθησης κινητήριων τροχών ( ASR ή αντίστοιχο). 

4.13.4 Μηχανικό σύστηµα πέδησης στάθµευσης (χειρόφρενο), µε επενέργεια 
στους οπίσθιους τροχούς ή στο διαφορικό. 

 
4.14 Σύστηµα Ανάρτησης 
4.14.1 Το σύστηµα ανάρτησης θα είναι ειδικό για Ο/Α και θα εξασφαλίζει άνεση, 

ασφάλεια κατά την κίνηση του, και δεν θα µεταφέρονται κραδασµοί, λαµβάνοντας 
υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσµενείς καταστάσεις κίνησής του µε πλήρες φορτίο. 

4.14.2 Το εµπρόσθιο σύστηµα ανάρτησης θα έχει κατά προτίµηση ανεξάρτητη 
ανάρτηση ανά τροχό, τερµατικά λάστιχα µειώσεως κρούσεων και ράβδο 
σταθεροποίησης. 

4.14.3 Το οπίσθιο σύστηµα ανάρτησης θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας 
διπλής κάµψεως (προοδευτικής δράσης) ή ανεξάρτητη ή ηµιανεξάρτητη ανάρτηση ή 
κατά προτίµηση υδροπνευµατική ανάρτηση ή ηλεκτροπνευµατική ανάρτηση. 

4.14.4 Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου, διπλής 
ενέργειας σε όλους τους τροχούς. 

4.14.5 Η καταλληλότητα της ανάρτησης θα διασφαλισθεί και θα βεβαιωθεί από 
τον οίκο διασκευής ή/και κατασκευής του ασθενοφόρου. 

 
 
 
4.15 Τροχοί – Ελαστικά 
Οι τροχοί (σώτρα) θα είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί, ισχυρής 

κατασκευής.  
4.15.1 To Ο/Α θα φέρει µονούς τροχούς και στους δύο άξονες, καθώς και έναν 

πλήρη (1) εφεδρικό τροχό, τοποθετηµένο σε σταθερή κατάλληλη θέση µε ελαστικό, 
ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών µε τα υπόλοιπα.  

4.15.2 Τα ελαστικά θα είναι ειδικά σχεδιασµένα για καταστάσεις χρήσης του Ο/Α, 
µε πέλµα τύπου κατάλληλου για ασφάλτινο οδικό δίκτυο, µε µεγάλα περιθώρια 
ασφαλείας. 





 

 
4.15.3 Τα ελαστικά (επίσωτρα) θα είναι χωρίς αεροθάλαµο (Tubeless), ακτινικού 

τύπου Radial, κατάλληλα για τα δεδοµένα κίνησης του Ο/Α (βάρος, ταχύτητα κά), 
ενώ θα είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγµένο 
ασφάλτινο δίκτυο .  

4.15.4 Τα ελαστικά, θα είναι καινούργια, αµεταχείριστα και πρόσφατης 
κατασκευής (όχι µεγαλύτερης του ενός έτους από την παραλαβή του Ο/Α). 

 
4.16 Ηλεκτρικό Σύστηµα 
Το ηλεκτρικό σύστηµα του Ο/Α θα διαθέτει :  
4.16.1 Τάση ηλεκτρικού κυκλώµατος 12 V και θα είναι µονωµένο και 

προστατευµένο από θέρµανση και βλάβη από ανώµαλο έδαφος.  
4.16.2 Θα φέρει κατάλληλο (ους) συσσωρευτή (ές) των 12V και µε επαρκή 

χωρητικότητα τουλάχιστον 90 Αh, για την ανεµπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του 
Ο/Α. Ο (ι) συσσωρευτής (ές) θα είναι εναλλακτικά διαχειριζόµενος (οι) µε Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών σύµφωνα µε την 2.6 παράγραφο, µε 
κατάθεση αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ο (ι) συσσωρευτής (ές) θα είναι κλειστού 
τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance Free Battery), µε αντιπαρασιτική διάταξη, 
τοποθετηµένος (οι) σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, µε ικανοποιητικό 
εξαερισµό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. 

4.16.3 Το ηλεκτρικό σύστηµα θα είναι ικανό να παρέχει αυτόνοµη λειτουργία 
όλων των συσκευών και οργάνων του ιατρικού εξοπλισµού, χωρίς τη λειτουργία του 
κινητήρα του οχήµατος και έκλυση καυσαερίων.   

4.16.4 Αυτόµατο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήµα οπισθοπορείας.  
4.16.5 Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισµό που προβλέπεται από τον ΚΟΚ και 

περιλαµβάνει τουλάχιστον :  
1. ∆υο (2) προβολείς τεχνολογίας είτε αλογόνου είτε υψηλής εκκένωσης (HID) 

είτε LEDµε ρυθµιζόµενο ύψος δέσµης. 
2. Ένα (1) φως οπισθοπορείας και ένα (1) φως οµίχλης πίσω. 
3. Βοηθητικά φώτα θέσεως. 
4. Φωτεινοί δείκτες κατεύθυνσης (φλας). 
5. Φώτα Stop και Tail lights.  
6. Προβολείς οµίχλης δύο εµπρός. 

4.17 Ασύρµατη Επικοινωνία 

4.17.1 Το Ο/Α θα έχει την δυνατότητα για εγκατάσταση συσκευής ασυρµάτου 
επικοινωνίας και τα απαραίτητα παρελκόµενα για την τοποθέτηση του, όπως 
καλωδίωση, κεραία, βάση κεραίας κατάλληλος χώρος υποδοχής της συσκευής κλπ.  

4.17.2 Ενδεικτικά, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ασυρµάτου είναι:  
1. RF ΡOWER 50 Watt µε δυνατότητα και 25 Watt. 
2. Συχνότητα εκποµπής 146 - 170 MHz ( VHF/FM ) 
3. ∆ιαµόρφωση 16 F3  
4. Συντονισµός Synthesizer (µε δυνατότητα αλλαγής συχνότητας από 
το 

 χρήστη)  
5. Κανάλια 16 και πάνω 
6. ∆ιαχωρισµός καναλιών 25 KHz (optional 12,5 KHz) 
7. Τάση λειτουργίας 12 Volt µπαταρίας αυτοκινήτου  
8. Ο ασύρµατος είτε θα διατεθεί από τη υπηρεσία είτε θα αποτελεί 

 εξοπλισµό του Ο/Α, σύµφωνα µε την αντίστοιχη διακήρυξη. 
 





 

4.18 Φορτία – Βάρη 
Το Μέγιστο Μικτό Επιτρεπόµενο βάρος (Gross Weight) του Ο/Α δεν πρέπει να 

είναι µικρότερο των 3.200 Kgr. Επίσης θα δοθούν στην προσφορά προς 
αξιολόγηση τα παρακάτω βάρη :   
1. Μικτό ................ Kgr 
2. Απόβαρο ................ Kgr 
3. Ωφέλιµο ............... Kgr 
4. Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος Μπροστά   ............... Kgr 

ανά άξονα Πίσω............... Kgr 
 
Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος µετά την πλήρη διασκευή και εξοπλισµό του, 

θα είναι τουλάχιστον 450 kg. 
 
4.19 ∆ιαστάσεις 
Το Ο/Α θα έχει τις µικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που θα το 

καθιστούν ευέλικτο στην κίνηση εντός των µεγαλουπόλεων και θα του επιτρέπουν 
τη διέλευση - στροφή από στενούς δρόµους, καθώς επίσης και να ανταποκρίνεται 
σε µεταφορές µεγάλων αποστάσεων. 

Αντίστοιχα οι εσωτερικές διαστάσεις κυρίως του θαλάµου ασθενών, πρέπει να 
είναι οι µέγιστες δυνατές, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη παροχή αποτελεσµατικής 
επείγουσας ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας, όταν απαιτείται, στη διάρκεια 
µεταφοράς του ασθενούς. Επίσης, ο υπόψη θάλαµος θα πρέπει να έχει κατάλληλη 
εσωτερική διαρρύθµιση και σχεδιασµό ώστε να επιτρέπει τη µέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση του χώρου, από εργονοµικής άποψης. 

Το Ο/Α θα πρέπει ουσιωδώς, να µην υπερβαίνει τις ορισµένες εξωτερικές 
διαστάσεις και να µην υπολείπεται, για λόγους λειτουργικότητας από τις ελάχιστες 
εσωτερικές διαστάσεις του θαλάµου. 

Οι ανωτέρω παράµετροι, σε συνάρτηση µε την αρχιτεκτονική διάταξη και την 
εργονοµία, θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη κατά την αξιολόγηση, ως δείγµατα της 
ικανότητας, επινοητικότητας και τεχνογνωσίας του κατασκευαστή. 

 
4.19.1 Εξωτερικές διαστάσεις 
Το Ο/Α από τη φύση του πρέπει να είναι ευέλικτο, γρήγορο, εύκολο στο 

παρκάρισµα, στους ελιγµούς και να περνά από στενούς δρόµους χωρίς πρόβληµα. 
Θα προτιµηθούν οχήµατα µε µικρές εξωτερικές διαστάσεις που θα δίδουν όµως 
ικανοποιητικούς εσωτερικούς χώρους. Οι µέγιστες εξωτερικές 
διαστάσεις θα είναι οι ακόλουθες :  

1. Μήκος µέχρι 5.70 m 

2. 
Πλάτος(χωρίς τους εξωτερικούς 
καθρέπτες) µέχρι 2.10 m 

3. Ύψος µετά φανών (εκτός κεραίας) µέχρι 2.65 m 
4. Ελάχιστο µεταξόνιο  3.30m 
5. Ελάχιστο ύψος από το έδαφος (ground clearance), λογιζοµένου κατά ISO 
612, µεταξύ των αξόνων 15 cm µε µικτό βάρος, σύµφωνα µε τη 2.14 
παράγραφο. 
6. Θα κατατεθούν όλα τα σχετικά στοιχεία. 

 
4.19.2 Εσωτερικές διαστάσεις 
Ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου ασθενών : 

1. Μήκος 2.50 m 
2. Πλάτος 1.60 m (µετρούµενο σε ύψος 10cm πάνω από το 





 

  φορείοτου ασθενούς τοποθετηµένο στο θάλαµο) 
3. Ύψος 1.80 m  

Οι παραπάνω ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του θαλάµου ασθενών, τίθενται 
υπό την προϋπόθεση ότι αφενός θα επιτυγχάνεται η εργονοµική διάταξη και η 
βέλτιστη εκµετάλλευση του περιγραφόµενου εξοπλισµού και αφετέρου θα 
εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα τόσο στο θάλαµο ασθενών, όσο και στο 
θάλαµο του οδηγού σύµφωνα µε το σχέδιο που θα υποβληθεί για να αξιολογηθεί. 

 
4.20 Θάλαµος Οδήγησης 
4.20.1 Ο θάλαµος οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου, µεταλλικός, βραχείας 

κατασκευής, προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύµφωνα µε τη 
Νοµοθεσία της ΕΕ µε αερόσακους οδηγού, συνοδηγού. 

Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόµενη ηχητική και θερµική µόνωση εντός του 
θαλάµου σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN 1789 και 
1865 ή την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
4.20.2 Θα διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές συνήθους τύπου µε κλείθρο, 

κεντρικό κλείδωµα, κλείδωµα µε χειριστήριο και παράθυρα ηλεκτρικά. Θα είναι 
χωρισµένος από το θάλαµο ασθενών µε διαχωριστικό µεταλλικό τοίχωµα που στο 
επάνω µέρος θα έχει γυάλινο συρταρωτό παράθυρο ασφαλείας, µε κρύσταλλο 
γαλακτόχρουν χωρισµένο στα δύο. Το ένα κρύσταλλο (όπισθεν οδηγού) θα 
µπορείνα ακινητοποιείται από την πλευρά του θαλάµου οδηγού για αποφυγή 
οχλήσεών του. Οι εξωτερικοί καθρέπτες θα είναι δύο επιπέδων, θερµαινόµενοι και 
θα ρυθµίζονται από το εσωτερικό του οχήµατος. 

  
4.20.3 Το κάθισµα οδηγού, να είναι ρυθµιζόµενο (εµπρός - πίσω, κλίση πλάτης), 

µε καθ’ ύψος ρύθµιση, ειδικής επένδυσης για εύκολο καθαρισµό, να φέρει στήριγµα 
κεφαλής ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος και ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων εγκεκριµένου 
τύπου.Το κάθισµα συνοδηγού να είναι διπλό, ειδικής επένδυσης για εύκολο 
καθαρισµό, εγκεκριµένου τύπου και να φέρει στηρίγµατα κεφαλής ρυθµιζόµενα καθ’ 
ύψος και ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων. 

 
4.20.4 Το δάπεδο θα είναι καλυµµένο αρχικά µε θερµοµονωτικό υλικό και πάνω 

σ’ αυτό κατάλληλο κάλυµµα από πλαστικό ή ελαστικό υλικό. Πάνω σ’ αυτό να είναι 
τοποθετηµένα πλαστικά ή ελαστικά αντιολισθητικά ταπέτα. 

  
4.20.5 Θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση. 
  
4.20.6 Το αλεξήνεµο και τα πλευρικά παράθυρα θα έχουν κρύσταλλα ασφαλείας 

(triplex) µε τα ανάλογα ελαστικά παρεµβύσµατα που θα εξασφαλίζουν καλή 
στεγανότητα (θα πραγµατοποιηθεί λειτουργικός έλεγχος). Το αλεξήνεµο ειδικότερα 
θα είναι πάχους 5 mm τουλάχιστον και θα διαθέτει σύστηµα παροχής νερού, µε 
ηλεκτρική αντλία, ακροφύσια και τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες, καθώς και 
σύστηµα αποθάµβωσης. 

 
4.20.6.1 Το Ο/Α θα είναι εφοδιασµένο µε δύο(2) εξωτερικούς καθρέπτες, 

θερµαινόµενους, δεξιά και αριστερά της καµπίνας, αναδιπλούµενους. Θα 
ρυθµίζονται ηλεκτρικά και θα έχουν σύστηµα αποθάµβωσης. 

 
4.20.7 Ο θάλαµος θα είναι εφοδιασµένος µε : 
1. Σκιάδια αλεξήνεµου και θήκες µικροαντικειµένων στις πόρτες. 





 

2. Εσωτερικό καθρέπτη 
3. Ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότηµα «ράδιο-CD/Mp3», ικανοποιητικής 

ισχύος και ακουστικής ικανότητας που θα περιλαµβάνει ικανό αριθµό 
ηχείων,µε δυνατότητα σύνδεσης µε smartphone µέσω bluetooth. 

4. Φορητό επαναφορτιζόµενο προβολέα τύπου LED, φωτεινής ροής 1100 
Lumen,µαζί µε την αντίστοιχη υποδοµή επαναφόρτισής του από το Ο/Α. 

5. Να υπάρχει ενσωµατωµένο σύστηµα GPS µε οθόνη καλής ευκρίνειας. 
6. Να υπάρχουν στο ταµπλό του οχήµατος ή σε άλλη κατάλληλη εργονοµικά 

θέση τουλάχιστον δύο (2) βάσεις για την τοποθέτηση κυπέλλων καφέ. 
 
4.20.8 Επίσης θα διαθέτει : 

1. Σύστηµα θέρµανσης. 
2. Σύστηµα αερισµού τουλάχιστον 3 ταχυτήτων µέσω φίλτρου, χειριζόµενο 

από τον οδηγό. 
3. Θα υπάρχει σύστηµα κλιµατισµού (air condition) τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και οι αποδόσεις του οποίου περιγράφονται σε επόµενη παράγραφο της ΠΕ∆. 
4. Κόρνα προβλεπόµενης ισχύος και θορύβου. 

 
4.20.9 Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες 

παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, 
κατάλληλου φωτισµού, µε εργονοµική διευθέτηση στο θάλαµο οδήγησης. Θα 
υπάρχουν τουλάχιστον τα κατωτέρω όργανα : 

1. Ηλεκτρικό ταχύµετρο σε Km/h και καταγραφέας απόστασης. 
2. Στροφόµετρο κινητήρα 
3. Ενδείκτης αποθέµατος της δεξαµενής καυσίµου 
4. Όργανο θερµοκρασίας συστήµατος ψύξης κινητήρα 

5. Όργανο πίεσης λαδιού (κατά προτίµηση) ή ενδεικτική λυχνία χαµηλής πίεσης 
λαδιού κινητήρα 
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας 
7. Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοικτής πόρτας 
8. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων 

9. Εµπλοκής συστήµατος αναστολής διαφορισµού τροχών, εφόσον αυτό 
υπάρχει. 

10. Εµπλοκής βοηθητικής πέδης (χειρόφρενου) 
11. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτών 
12. Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαµηλής στάθµης υγρού φρένων 
13. ∆ιακόπτης εκκινητή (µίζας) κινητήρα 
14. ∆ιακόπτες λειτουργίας συστηµάτων εξαερισµού, θέρµανσης και ψύξης 
15. ∆ιακόπτης φωτισµού θαλάµου οδήγησης. 

 
 
 
4.21 ∆ιασκευή – Θάλαµος Επειγόντων Περιστατικών 
 
4.21.1 Αµάξωµα – θάλαµος 
4.21.1.1 Η όλη διαµόρφωση και ο εξοπλισµός του θαλάµου ασθενών, η διάταξη 

των φορείων, καθισµάτων, ιατρικού κλπ εξοπλισµού, τα ντουλάπια, οι φιάλες, 
χειρολαβές, πίνακες κλπ θα περιγραφούν στην προσφορά αναλυτικά, τόσο από 
άποψη κατασκευής (υλικό, διάµετρος, διαστάσεις, πάχη, χειρολαβές, στρώµατα 
κλπ), όσο και από άποψη λειτουργική (εξαγωγή -εισαγωγή-διακίνηση ασθενούς 
νοσηλευτή, συσκευών εξοπλισµού), θα εµφανισθούν σε πλήρες σχέδιο (κάτοψη-





 

τοµή) και θα κατατεθούν αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία (τύπος, φυλλάδια (prospectus) 
στα Ελληνικάκατά προτίµηση κλπ) που θα τεκµηριώνουν την ποιότητα και 
λειτουργικότητα της διασκευής και πρόσθετα θα διαπιστώνεται τόσο η ικανοποίηση 
των τεχνικών χαρακτηριστικών της διακήρυξης όσο και ότι ο προτεινόµενος 
εξοπλισµός είναι τυποποιηµένο και δοκιµασµένο προϊόν εξειδικευµένου σε 
παρόµοιες κατασκευές οίκου.  

4.21.1.2 Μέσα στο θάλαµο ασθενών, σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν 
οδηγοί (µε µηχανισµό σταθεροποίησης) φιαλών, ορών αίµατος, λάµπας κλπ, ώστε 
να µην αιωρούνται κατά την κίνηση του ασθενοφόρου. Γενικά η όλη διάταξη του 
εξοπλισµού του ασθενοφόρου πρέπει να είναι µελετηµένη και να µην επηρεάζει τη 
στατική και οδική συµπεριφορά του ασθενοφόρου.  

4.21.1.3 Θα υπάρχουν δύο είσοδοι, στο πλάι (δεξιά) και πίσω. Η πλαϊνή πόρτα 
πρέπει να έχει µόνωση για σκόνη κλπ, κλείθρα, ασφάλεια, παράθυρο µε κρύσταλλο 
γαλακτόχρουν, θα ανοίγει συρταρωτά, µε ταυτόχρονη συγκράτηση στο τέρµα της 
διαδροµής της και θα είναι προσπελάσιµη είτε µε αυτόµατη πτυσσόµενη βαθµίδα 
(σκαλοπάτι), είτε µε σταθερό σκαλοπάτι στο δάπεδο εκ κατασκευής και να µην 
απέχει από το έδαφος λιγότερο από 22 cm. Η πίσω πόρτα πρέπει να έχει µόνωση 
(σκόνη κλπ), κλείθρο και παράθυρο µε κρύσταλλο ασφαλείας. Η πίσω πόρτα 
πρέπει να έχει ικανό πλάτος για την άνετη και απευθείας είσοδο - έξοδο των δύο 
φορείων. Θα είναι δίφυλλη, θα αναδιπλώνεται µέχρι τα πλάγια του θαλάµου κατά 
180ο (επιθυµητό 270ο) και θα διαθέτει µηχανισµό ανοίγµατος - συγκράτησης των 
φύλλων της πόρτας, που να µην απαιτεί πρόσθετη στήριξη κατά τη φόρτωση - 
εκφόρτωση των φορείων και θα είναι ισχυρής και ανθεκτικής κατασκευής (µε 
µηχανισµό απόσβεσης κρούσης εάν είναι εφικτό για τις 270ο) και µε ανάλογη 
βαθµίδα.  

4.21.1.4 Τα υλικά διασκευής - διαµόρφωσης θαλάµου κλπ (επένδυση οροφής, 
δαπέδου τοιχωµάτων κλπ), θα είναι κατάλληλα για πλύση, απολύµανση και 
εξασφάλιση ικανοποιητικής θερµικής, ηχητικής µόνωσης και προστασίας 
έναντιπυρκαγιάς. Ειδικά η οροφή και τα τοιχώµατα θα είναι καλυµµένα µε 
ενισχυµένο πολυεστέρα λευκό άριστης ποιότητας.  

4.21.1.5 Ο θάλαµος ασθενών θα έχει επαρκή ηχητική µόνωση, ώστε µε ταχύτητα 
80 Km/h το ηχητικό επίπεδο του θαλάµου να µην υπερβαίνει τα 85 db και 
ταυτόχρονα θερµική µόνωση µε αντίστοιχο συντελεστή θερµοπερατότητας όχι 
µεγαλύτερο από 4 Kcal/m2 H οC. Το δάπεδο του θαλάµου ασθενών θα επενδυθεί 
εσωτερικά ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιβακτηριδιακή προστασία, 
κατά προτίµηση µε πολυουρεθανικό δάπεδο, δύο (2) συστατικών 
αυτοεπιπεδούµενο αντιολισθητικό, υπερυψωµένο περιµετρικά κατά τουλάχιστον 
10cm ή µε κατάλληλο υλικό τύπου πλακάζ, υψηλής ποιότητας (κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, κ.α.), πάχους τουλάχιστον 12mm, που θα στερεωθεί µε ανοξείδωτες 
βίδες και θα επιστρωθεί µε ειδικό πλαστικό τάπητα, υπερυψωµένο περιµετρικά. 

4.21.1.6 Τα τοιχώµατα και η οροφή θα έχουν µόνωση ικανού πάχους ως και 
επένδυση µε απλό πολυεστέρα ή άλλο πλαστικό υλικό διαµορφωµένο σε κενό. Σε 
περίπτωση χρήσης πολυεστέρα, αυτός θα είναι χρώµατος λευκού από κατασκευής 
του. Η εσωτερική κατασκευή από πολυεστέρα θα είναι µονοκόµµατη κατά το δυνατό 
(ελάχιστα τεµάχια), ώστε να αποφευχθούν οι αρµοί και οι συνδέσεις, οι οποίες 
έχουν το µειονέκτηµα να συγκεντρώνουν σκόνες και µικρόβια και να παρουσιάζουν 
δυσκολία στον καθαρισµό. Το διαχωριστικό θα είναι επενδεδυµένο µε πολυεστέρα 
πάχους τουλάχιστον 2mm και από τις δύο πλευρές για να επιτυγχάνεται καλύτερη 
µόνωση του θαλάµου. 





 

4.21.1.7 Στο δάπεδο, τοιχώµατα, ενδιάµεσο διαχωριστικό και λοιπά σηµεία στα 
οποία θα απαιτηθούν εργασίες στήριξης, διαµόρφωσης ή πρόσθετης ενίσχυσης, θα 
ληφθούν όλα τα µέτρα αντισκωρικής προστασίας, βαφής κλπ.  

4.21.1.8 Με την προσφορά θα δοθεί και ανάλογο σχέδιο των πρόσθετων 
ενισχύσεων και κατασκευών που κρίθηκε σκόπιµο να γίνουν.  

4.21.1.9 Όλα τα τζάµια του θαλάµου ασθενών θα είναι γαλακτόχρωµα µέχρι 
ύψος ίσο µε τα 2/3 του ύψους των τζαµιών  και θα αναφερθεί στην προσφορά η 
τεχνική επεξεργασίας του κρυστάλλου (φθορίωση , αµµοβολή κ.α.), ήαυτοκόλλητων 
υλικών. 

4.21.1.10 Στο θάλαµο ασθενούς και σε εργονοµικά πρόσφορη θέση να 
τοποθετηθεί επιτοίχια βάση κατάλληλη για απολυµαντικά και αντισηπτικά διαλύµατα 
σε πλαστικά, τυπικά δοχεία Eurobottle των 1000ml, κατασκευασµένη από 
συµπαγές και σκληρό πλαστικό ή/και µη οξειδούµενο µέταλλο (π.χ ανοδιωµένο 
αλουµίνιο). Να διαθέτει αντικαταστάσιµη αντλία µε ρυθµιζόµενη δόση από 0,5ml 
έως 1,5ml ανα εµβολισµό. Η έξοδος του απολυµαντικού – αντισηπτικού υγρού να 
πραγµατοποιείται από το άνω µέρος της συσκευής και σε σηµείο που θα είναι 
υψηλότερα από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Να είναι εύκολη η περιοδική 
αλλαγή της φιάλης του απολυµαντικού. Να φέρει µεγάλο µεταλλικό βραχίονα 
µήκους τουλάχιστον 15 cm που να επιτρέπει τη χρήση της συσκευής από το 
προσωπικό µε άσηπτη τεχνική (χειρισµός µε τον αγκώνα). 

4.21.1.11 Στην οροφή του θαλάµου και σε κατάλληλη θέση, κατά προτίµηση 
πάνω από το φορείο, να τοποθετηθεί µία (1) επιµήκης χειρολαβή (µπάρα στήριξης 
προσωπικού). Η χειρολαβή αυτή να είναι µεταλλική,αντιολισθητικής επιφάνειας µε 
ελάχιστο µήκος 1,5 m και να στηρίζεται κατά µήκος σε τρία σηµεία. Να µην εξέχει 
από το κατώτερο σηµείο της οροφής και να βρίσκεται σε κατάλληλα διαµορφωµένες 
υποδοχές στην επένδυση της οροφής προς αποτροπή τραυµατισµών. Σε άλλη 
περίπτωση, κατά την οποία η χειρολαβή εξέχει από το κατώτερο σηµείο της 
οροφής, θα πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικά µέτρα παθητικής ασφάλειας. 
Επιπλέον επί της µεταλλικής χειρολαβής να υπάρχουν αναρτηµένες δύο (2) 
χειρολαβές, από εύκαµπτο ανθεκτικό υλικό µε δυνατότητα ακινητοποίησης 
(κούµπωµα) στην οροφή του οχήµατος. 

4.21.1.12 Σε κατάλληλο και σταθερό σηµείο να τοποθετηθεί ένα µικρό δοχείο 
απορριµµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα (inox). 

 
4.21.2 Ηλεκτρικό Σύστηµα Ο/Α 
4.21.2.1 Το ηλεκτρικό σύστηµα του ασθενοφόρου, θα πρέπει να διακρίνεται σε 

τέσσερα (4) τουλάχιστον ανεξάρτητα υποσυστήµατα : 
1. Βασικό σύστηµα του κυρίως οχήµατος. 
2. Σύστηµα τροφοδοσίας των επί του οχήµατος υπερκατασκευών.  

3. Σύστηµα για τον θάλαµο ασθενών, όπου πρέπει να υπάρχουν δύο (2) κύριες 
ανεξάρτητες γραµµές (κυκλώµατα), ώστε να µην τίθενται εκτός λειτουργίας όλα 
τα φώτα και οι ρευµατοδότες ταυτόχρονα.  
4. Σύστηµα επικοινωνιών. 
 

4.21.2.2 Το ηλεκτρικό σύστηµα θα είναι κατάλληλο για την κάλυψη όλων των 
αναγκών του οχήµατος (εκκίνηση, ασφαλή οδήγηση, κυκλοφορία, φόρτιση των 
συσσωρευτών και λειτουργία του εξοπλισµού), µε τάση 12 Volt. Ο υπόψη δεύτερος 
συσσωρευτής, ως πρόσθετος, θα είναι των ιδίων χαρακτηριστικών µε το βασικό 
συσσωρευτή και τοποθετηµένος σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, µε την αντίστοιχη 
βάση στερέωσής του και θα συνδέεται µε το λοιπό ηλεκτρικό σύστηµα του 
αυτοκινήτου για πλήρη λειτουργία, φόρτιση κλπ. Οι χώροι και οι βάσεις στερέωσης 
των συσσωρευτών θα επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, για άµεσο έλεγχο και 





 

συµπλήρωση υγρών, χωρίς να απαιτείται µετακίνησή τους. Επιπλέον, η 
συνδεσµολογία τους, θα επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτισή τους, χωρίς όµως να 
µεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τον ένα στον άλλο, ώστε να εξασφαλίζεται 
επαρκής ενέργεια για την εκκίνηση του κινητήρα. 

4.21.2.3 Επί της εξωτερικής πλάγιας πλευράς του θαλάµου ασθενών, µέσα σε 
ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή θα τοποθετηθεί ειδικός ρευµατολήπτης 230 V-50 Hz 
(τάση δικτύου πόλης). Αυτός θα καταλήγει σε ηλεκτρονική σταθεροποιητική διάταξη 
φόρτισης των δύο συσσωρευτών. Θα δοθεί τυποποιηµένη ανάλογη µπαλαντέζα 
µήκους 15 m για να µπορεί να συνδεθεί ο φορτιστής µέσω του εξωτερικού 
ρευµατολήπτη µε πηγή 220 Volt. Το σύστηµα τροφοδοσίας 230 V-50 Hz θα είναι 
εφοδιασµένο µε ρελέ προστασίας, µε ευαισθησία στη διαφυγή 30 mA , ως και 
ηλεκτρική διάταξη, που δεν θα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα εάν ο 
ρευµατολήπτης των 230 V-50 Hz δεν έχει αποµακρυνθεί. 

4.21.2.4 Ο εναλλάκτης (γεννήτρια) θα είναι επαρκούς ισχύος για τη φόρτιση των 
δύο (2) συσσωρευτών και θα επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών του 
οχήµατος όταν αυτό βρίσκεται σε κίνηση, ως ασθενοφόρου και πρόσθετα για τις 
ανάγκες του ασύρµατου. Στην προσφορά, θα περιγράφονται αναλυτικά οι 
καταναλώσεις του βασικού και συµπληρωµατικού εξοπλισµού, ο οποίος θα 
τροφοδοτηθεί από τη δεύτερη επιπλέον µπαταρία.  

Επιπρόσθετα, το σύστηµα θα πρέπει να φορτώνει τους επαναφορτιζόµενους 
συσσωρευτές όλων των ηλεκτρικών - ιατρικών συσκευών, ακόµη και όταν ο 
κινητήρας του οχήµατος εργάζεται σε ρελαντί.  

4.21.2.5 Ο εσωτερικός φωτισµός του θαλάµου οδήγησης θα διαθέτει ένα (1) ή 
δύο (2) φωτιστικά, που θα ανάβουν και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει 
κάποια από τις πόρτες οχήµατος. Εκτός από το φωτισµό στο θάλαµο οδηγού, θα 
υπάρχει στο θάλαµο ασθενών κατάλληλα τοποθετηµένος φωτισµός για την παροχή 
Πρώτων Βοηθειών, ο οποίος θα είναι τύπου χαµηλής κατανάλωσης (φθορισµού- 
LED), τουλάχιστον 50 lux και στην περιοχή του ασθενή 300lux, ενσωµατωµένος 
στην εσωτερική επένδυσηµε αποδεκτή προεξοχή έως 2cm.Επίσης θα διαθέτει 
κατάλληλο προβολέα στην πίσω πόρτα, που θα καλύπτει το χώρο 
φορτοεκφόρτωσης των φορείων. Στην οροφή του οχήµατος ή σε κατάλληλη γι’ αυτό 
το σκοπό θέση θα στερεωθεί σε αρθρωτό σπαστό άξονα, προβολέας χειρουργικού 
τύπου για να φωτίζει το µεταφερόµενο ασθενή για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
Επίσης στο θάλαµο ασθενών θα υπάρχει µπλε νυχτερινό φως και τρεις 
ρευµατοδότες 12 Volt για λειτουργία ιατρικών συσκευών (δύο εσωτερικοί, ένας 
εξωτερικός), καθώς και έναν τουλάχιστον 230 V - 50 Hz. ∆ύο επιπλέον 
ρευµατοδότες 12 Volt θα τοποθετηθούν πλησίον του φορείου.  

4.21.2.6 Θα υπάρχει ηλεκτρικός πίνακας 12 Volt µε γενικό διακόπτη, γραµµές για 
τους ρευµατοδότες, διακόπτες φωτισµού, εξαεριστήρων κλπ και αντίστοιχες 
ασφάλειες κυκλωµάτων. Θα τροφοδοτείται από τους δύο συσσωρευτές µε 
παρεµβολή αντίστοιχων ανεξάρτητων επαναοπλιζόµενων ασφαλειών (µε απλή 
πίεση), στις οποίες θα έχει εύκολη πρόσβαση (σε προσιτή θέση) ο οδηγός του 
οχήµατος. Θα δοθούν πλήρη στοιχεία για όλα τα φωτιστικά σώµατα, προβολείς κλπ 
και θα υπάρχει αντιπαρασιτική διάταξη. 

4.21.2.7 Στην οροφή του οχήµατος εξωτερικά, θα υπάρχει µία ηλεκτρονική (όχι 
ηλεκτρική) σειρήνα κινδύνου µε τριπλή ηχητική χροιά, κατάλληλη για ασθενοφόρο, 
η ένταση εξόδου του ήχου της σειρήνας από το ηχείο να µην είναι µικρότερη από 
120 dB σε απόσταση τριών (3) m από το ηχείο, τέσσερεις (4) φανοί κυανού 
χρώµατος τεχνολογίας LEDπου θα παράγουν δέσµες κυανού φωτός σε οριζόντιο 
επίπεδο 360 µοιρών, χωρίς να αφήνουν τυφλό σηµείο και θα παράγουν αναλαµπές 
µε ρυθµό µεταξύ από 120 έως 240 αναλαµπές/minκαι ένα εξωτερικό φως 





 

περιστρεφόµενο για έρευνες (προβολέας ανίχνευσης) που να αποτελείται από 
λυχνία αλογόνου τουλάχιστον 55 W µε παραβολικό κάτοπτρο, να προστατεύεται 
από διαφανές κάλυµµα και να ελέγχεται ηλεκτρικά από τον οδηγό µε δυνατότητα 
στροφής δεξιά-αριστερά 360κ̊αιάνω-κάτω τουλάχιστον 140.̊ Στο µπροστινό µέρος 
του Ο/Α και επί της µάσκας ή του καλύµµατος (καπό) του κινητήρα να 
τοποθετηθούν δύο (2) αναλάµποντες φανοί τύπου LED («φλας αναγνώρισης»). 
Κάθε φανός να παράγει 90-150 αναλαµπές ανά λεπτό, χρώµατος µπλε. Για τα 
ανωτέρω θα δοθούν από τον διασκευαστή πλήρη περιγραφή και φυλλάδια 
(prospectus). Επίσης, σε κατάλληλη και επιλεγµένη θέση στην οροφή θα 
τοποθετηθεί βάση για στήριξη της κεραίας ασυρµάτου. Είναι αποδεκτή η 
τοποθέτηση της σειρήνας και των περιστρεφόµενων φάρων, και µόνο για λόγους 
εξοικονόµησης της διάστασης του εξωτερικού ύψους, σε ειδικές βάσεις ή χωνευτές 
ή σε θέσεις που δεν αυξάνουν το ύψος του Ο/Α.  

4.21.2.8 Θα τοποθετηθεί σύστηµα ενδοεπικοινωνίας µεταξύ των δύο θαλάµων 
οδηγού - ασθενών (interfon). Το σύστηµα θα αποµονώνεται από τον οδηγό και θα 
έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του θαλάµου ασθενών. 

4.21.2.9  Η κάµερα οπισθοπορείας του Ο/Α θα είναι µικρών διαστάσεων 
(µίνι),ευρυγώνια (120 έως 170°), πλήρως αδιάβροχη και θα προσφέρει πλήρη 
ορατότητα κατά την οπισθοπορεία. Θα πρέπει να προσφέρει αποτελεσµατική 
εικόνα µε το φωτισµό που παρέχεται από τους κανονικούς λαµπτήρες 
οπισθοπορείας του οχήµατος, και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, τότε η 
ίδια η κάµερα να διαθέτει LED φωτισµού (κανονικού ή υπέρυθρου IR) που 
ενεργοποιούνται αυτόµατα όταν µπαίνει η “όπισθεν”, ώστε ακόµη και στο σκοτάδι 
να παρέχεται ικανοποιητική εικόνα. 

1. Αισθητήρας εικόνας: 1/3"CMOS έγχρωµος. 
2. Ελάχιστη φωτεινότητα: κάτω των 1,5 LUX. 
3. Τάση λειτουργίας: 10 ως 16VDC. 
4. Φακός: 2.8mm. 
5. Γωνία θέασης: 120 έως 170°. 
6. Απόδοση εικόνας κατ ́ ελάχιστον στα 420 TVlines. 
7. Οθόνη (Μόνιτορ) έγχρωµη TFTµε τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  
8. Τάση λειτουργίας (ονοµαστική): 12VDC. 
9. ∆ιαγώνιος: από 3,5" κατ ́ ελάχιστο έως 5,0" το µέγιστο. 
10. Ανάλυση: 480 x 240 effectivepixels τουλάχιστον. 
11. Αυτόµατη ανίχνευση PAL/NTSC. 
12. Χρόνος απόκρισης: 30ms. 
13. Θερµοκρασία λειτουργίας: εύρος τουλάχιστον από 0°C έως +50°C. 

 
4.21.2.10Ηχητική προειδοποίηση κατά την διάρκεια της οπισθοπορείας. Εκτός 

της κάµερας οπισθοπορείας να υπάρχουν και αισθητήρες για ηχητική 
προειδοποίηση κατά την διάρκεια της οπισθοπορείας ανάλογη της απόστασης από 
το εµπόδιο. 

 
4.21.2.11 Οι καλωδιώσεις πρέπει: 

1. Να είναι ανθεκτικές στις δονήσεις του οχήµατοςνα µην είναι πλησίον σε 
αγωγούς ή σηµεία εγκατάστασης παροχής οξυγόνου 

2. Να έχουν διατοµή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διέλευση του φορτίου 
που παρέχουν οι αντίστοιχες ασφάλειες 

3. Να είναι συνεχείς χωρίς ενώσεις και να φέρουν τους κωδικούς των 
χαρακτηριστικών τους  





 

4.21.2.12 Το όλο ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας 
της ΕΕ ή την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
4.21.3 Κλιµατισµός – Θέρµανση – Εξαερισµός 
 
4.21.3.1 Κλιµατιστική µονάδα 
4.21.3.1.1 Το Ο/Α θα έχει από τον οίκο κατασκευής ή διασκευής του(οίκος 

κατασκευής του βασικού οχήµατος)την αναγκαία υποδοµή και θα περιλαµβάνει 
κλιµατιστική µονάδα ψύξης-επανακύκλωσης, µε φίλτρο κατακράτησης σωµατιδίων 
και οσµών, για την εξυπηρέτηση και των 2 θαλάµων (οδηγού και ασθενών), η οποία 
θα περιγραφεί αναλυτικά στην προσφορά που θα παρέχει όλα τα στοιχεία για τη 
διαπίστωση της απόδοσης φυλλάδια (prospectus) κλπ µε περιγραφή της θέσης των 
βασικών µερών και των εξαρτηµάτων, ψυκτικό και ηλεκτρικό διάγραµµα της 
εγκατάστασης, διαγράµµατα ισχύος -στροφών και ψυκτικής απόδοσης - στροφών 
του συµπιεστή κλπ. Η ρύθµιση της µονάδος θα είναι ανεξάρτητη στους δύο 
θαλάµους. 

4.21.3.1.2 Η κλιµατιστική µονάδα θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση ώστε να 
διαφοροποιεί ελάχιστα την αρχική αεροδυναµική του οχήµατος, ενώ παράλληλα θα 
διευκολύνει τις περιοδικές εργασίες συντήρησής της (Service, καθαρισµός κ.ά.). 
Επίσης, θα αποφευχθεί η αποκοπή της οροφής για την προσαρµογή της µε την 
κλιµατιστική µονάδα. 

4.21.3.1.3 Η συνολική ψυκτική ισχύς θα είναι άνω των 30.000 BTU/H µετρούµενη 
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 38 βαθµών Κελσίου (oC), θα πρέπει δε να 
µελετηθεί, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των θαλάµων οδηγού - ασθενών, υπό τις 
συνθήκες µόνωσης (παράθυρα, πόρτες κλειστές) του προσφεροµένου 
ασθενοφόρου για τις συνθήκες θέρους της Αθήνας. Επίσης, θα υποβληθούν από 
τον κατασκευαστή-διασκευαστή του Ο/Α, πιστοποιητικό γνησιότητας για όλα τα 
µέρη που αποτελούν την κλιµατιστική µονάδα καθώς και πιστοποιητικό απόδοσης 
χορηγούµενα από τον οίκο κατασκευής της, τα οποία θα πιστοποιούν τα 
χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις. 

4.21.3.1.4 Η κλιµατιστική µονάδα θα πρέπει οπωσδήποτε να δηµιουργεί τόσο 
στο θάλαµο ασθενών, όσο και στο θάλαµο οδηγού και σε θέσεις αποµακρυσµένες 
από τις εξόδους του αέρα, θερµοκρασία 7 - 100C χαµηλότερη από την εξωτερική 
θερµοκρασία, εντός 15 min περίπου, µε το ασθενοφόρο εν κινήσει. Το ψυκτικόυγρό 
θα είναι οικολογικού τύπου (R-134a ή R-407 C ή R1234yf) που θα βεβαιώνεται µε 
ανάλογο πιστοποιητικό. 

4.21.3.1.5 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάλληλη στήριξη του 
συµπιεστή για τη λειτουργία του χωρίς κραδασµούς και στην τοποθέτησή του, ώστε 
το σύνολο εγκατάστασης - λειτουργίας και υλικών να διασφαλίζεται από τον οίκο 
κατασκευής και να µην παρεµποδίζονται οι εργασίες service του οχήµατος. 

4.21.3.1.6 Ειδικά η βάση στήριξης του συµπιεστή και η τροχαλία µετάδοσης της 
κίνησης να παρέχονται από τον κατασκευαστή του βασικού οχήµατος,πράγµα που 
θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής του ασθενοφόρου, που 
θα εµπεριέχεται στην προσφορά. 

4.21.3.1.7 Οι έξοδοι του ψυχρού αέρα θα είναι εργονοµικά σχεδιασµένοι, για 
βέλτιστη απόδοση, τόσο για τον θάλαµο οδήγησης όσο και για τον θάλαµο 
ασθενών. Ειδικότερα για τον θάλαµο οδήγησης θα χρησιµοποιηθούν οι 
εργοστασιακοί αγωγοί που προορίζονται και για την θέρµανση.  

4.21.3.1.8 Ο χειρισµός, η επιλογή ταχύτητας ανεµιστήρων κλπ, θα γίνεται και για 
τους δύο θαλάµους, από πίνακα τοποθετηµένο σε κατάλληλη θέση στο θάλαµο 
οδηγού, ο οποίος θα περιλαµβάνει και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας για τη µονάδα.  

4.21.3.1.9 Κάθε κλιµατιστικό µηχάνηµα θα συνοδεύεται από τα παρακάτω 
έντυπα στην Ελληνική γλώσσα:  





 

1. Πλήρη πίνακα εξαρτηµάτων (parts list) για κάθε είδος και τύπο 
εξαρτήµατος.  

2. Αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης και επισκευής για τα διάφορα 
µέρη του µηχανήµατος.  

3. Οδηγίες χρήσης και ταµπέλες στον ατµοποιητή µε αναγραφή της ψυκτικής 
απόδοσης της συσκευής. 
 
4.21.3.2 Θέρµανση 

1. Το βασικό σύστηµα θέρµανσης του θαλάµου του οδηγού, θα τροφοδοτείται 
από το ψυκτικό υγρό του κινητήρα.  

2. Πέραν του παραπάνω συστήµατος θέρµανσης, θα τοποθετηθεί σαν 
πρόσθετος βασικός εξοπλισµός ένα θερµαντικό στοιχείο στο θάλαµο των 
ασθενών µε απόδοση 3.500kcal/h τουλάχιστον. Το θερµαντικό αυτό στοιχείο θα 
λειτουργεί µε το ψυκτικό υγρό του κινητήρα. Η σύνδεση - αποσύνδεση προς το 
κύκλωµα του ψυκτικού υγρού θα εξασφαλίζεται δια συστήµατος σφαιρικών 
στροφίγγων.  

3. Η θέρµανση του κυκλώµατος ψυκτικού υγρού κινητήρα - θερµαντικά 
στοιχεία (καµπίνας οδηγού - θαλάµου ασθενών), θα γίνεται εναλλακτικά και µε 
καυστήρα ανεξαρτήτου λειτουργίας. Ο υπόψη καυστήρας θα χρησιµοποιεί 
καύσιµο από το δοχείο καυσίµου του Ο/Α και θα παρέχει δυνατότητα θέρµανσης 
του οχήµατος κατά βούληση όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί. 

4. Οι µοχλοί χειρισµού λειτουργίας όλων των συστηµάτων ως και τυχόν 
ενδείξεις θα είναι στο θάλαµο οδηγού. 
 
4.21.3.3 Εξαερισµός 
Το σύστηµα εξαερισµού του θαλάµου θα καλύπτει τις απαιτήσεις για συνεχή 

ανανέωση του αέρα, χωρίς είσοδο σκόνης, βροχής κλπ και θα αντιµετωπίζεται µε 1 
ή 2 εξαεριστήρες οροφής 12V ανάλογα µε τη διαµόρφωση του θαλάµου και τη 
διάταξη των συσκευών. 

 
 
4.22 Εξοπλισµός Θαλάµου Ασθενούς 
 
Ο θάλαµος ασθενών θα είναι εξοπλισµένος µε τα περιγραφόµενα κατωτέρω 

βασικά στοιχεία. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις υλικών ή συσκευών που 
υφίσταται η δυνατότητα επιλογής ή προσφέρονται εναλλακτικά, θα δοθούν πλήρη 
Τεχνικά στοιχεία, ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση, πάντοτε στα 
πλαίσια των τεχνικών και λοιπών όρων της ΠΕ∆ και της ∆ιακήρυξης καθώς επίσης 
να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus), 
σχέδια κτλ. το σύνολο του εξοπλισµού ανά είδος και προορισµό να είναι 
τυποποιηµένα προϊόντα παραγωγής σειράς εξειδικευµένων σε παρόµοιες 
κατασκευές οίκων. 

 
 
 
4.22.1. Εξοπλισµός διακοµιδής Ασθενούς 
Ο θάλαµος ασθενούς να είναι εξοπλισµένος µε τα παρακάτω βασικά στοιχεία 

διακοµιδής ασθενούς τυποποιηµένα προϊόντα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου 
ΕΝ 1865 πλην του Εφεδρικού (σπαστού) φορείου ασθενούς: 

1. Φορείο ασθενούς, ένα (1) 
2. Ειδική ηλεκτρική βάση κυρίως φορείου, µία(1) 
3. Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς, ένα (1) 





 

4. Φορείο πολυτραυµατία (scoop), ένα (1) 
5. Κάθισµα διακοµιδής ασθενούς, ένα (1) 
6. Στρώµα κενού, ένα (1) 
7. Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία, µία (1) 

 
4.22.1.1 Κύριο φορείο ασθενούς 
Το κύριο φορείο θα είναι τυποποιηµένο προϊόν αναγνωρισµένου και 

εξειδικευµένου οίκου και θα δύναται να αποτελείται από :  
1. Τροχήλατη βάση και 
2. Πρόσθετο φορείο 

Το βάρος του κύριου φορείου να µην υπερβαίνει τα 53 Kgr και το ύψος εν 
συµπτύξει να µην υπερβαίνει τα 30 cm έως 50 cmπερίπου. Θα προσαρµόζεται - 
συνεργάζεται (συµβατό) µε τη ειδική ηλεκτρο-πνευµατική βάση του θαλάµου 
ασθενών.  

Η αντοχή του φορείου θα ανταποκρίνεται σε βάρος ασθενούς κατ’ ελάχιστο 
150Kgr. 

 
4.22.1.1.1 Τροχήλατη βάση φορείου 

1. Θα έχει τη δυνατότητα µέσω πτυσσόµενων χειρολαβών ή λαβών 
διαµορφωµένων επί της περιµέτρου του πλαισίου, να φέρεται είτε επί των χειρών 
των φορέων µε συνεπτυγµένη την τροχήλατη βάση, είτε κυλιόµενο. Οι 
χειρολαβές να είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 
τραυµατισµού. Θα δύναται µε την προσέγγιση - επαφή και ώθηση του φορείου 
εις την οπίσθια θύρα του ασθενοφόρου να συµπτύσσεται και να διευκολύνει τη 
φόρτωση και αντιστρόφως κατά την έξοδο του φορείου και να εκπτύσσεται και να 
µεταβάλλεται σε ένα κυλιόµενο σύστηµα. 

2. Με κατάλληλο σύστηµα βοηθητικών τροχών, η τροχήλατη βάση οδηγείται 
επί της βάσης του θαλάµου και στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα µε 
αντίστοιχο χειρισµό µοχλών, να συµπτύσσονται τα πόδια - µπράτσα της 
τροχήλατης βάσης (αρχικά τα µπροστά) και να εισάγεται - προσαρµόζεται η 
τροχήλατη βάση στη βάση του θαλάµου ασθενών. Η δυνατότητα αυτής της 
λειτουργίας είναι ανεξάρτητη από την προσαρµογή ή όχι του πρόσθετου φορείου. 

3. Πρέπει ως εκ τούτου να έχει το κατάλληλο ύψος σε σχέση προς το δάπεδο 
του ασθενοφόρου και να είναι εφοδιασµένο µε τροχούς κύλισης ελαστικούς, 
διαµέτρου 15 cm περίπου µε δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης πορείας µέσω 
περιστροφής περί τον κατακόρυφο άξονα όλων των τροχών (και οι τέσσερις(4) ή 
του οπισθίου ζεύγους των τροχών, ως και δυνατότητα ασφάλισής των (φρένο 
ποδιού). 

4. Μετά την είσοδό της πρέπει να ασφαλίζεται - καθηλώνεται επί της ειδικής 
βάσεως που θα είναι προσαρµοσµένη επί του δαπέδου του θαλάµου, µε εύκολο 
και ασφαλή µηχανισµό. 

5. Η τροχήλατη βάση θα έχει τις κατάλληλες και αναγκαίες υποδοχές 
(οδηγούς, Stop κλπ) για την πλήρη προσαρµογή, στερέωση και ασφάλιση σε 
ενιαίο σώµα (τροχήλατης βάσης-πρόσθετου φορείου), χωρίς επιπτώσεις κατά τη 
µεταφορά του ασθενή, ως και για την ευχερή αποσύνδεση για δυνατότητα 
µεταφοράς του ασθενή, είτε δια κυλίσεως µε το σύνολο του ειδικού φορείου, είτε 
µόνο µε το πρόσθετο φορείο. 

6. Το τµήµα των ποδιών θα µπορεί να ρυθµιστεί σε αντι shock θέση. 
7. Θα φέρει τουλάχιστον 5 θέσεις ρυθµιζόµενης φόρτωσης ώστε να επιτρέπει 

την εύκολη µετακίνηση και φόρτωση του ασθενούς από ιατρικά φορεία και 
κρεβάτια, ανεξαρτήτως του ύψους τους. 

8. Πρέπει να διαθέτει προσθαφαιρούµενη συσκευή ανάρτησης ορού 





 

9. Οι διαστάσεις της σε θέση έτοιµη προς χρήση (χωρίς τις χειρολαβές σε 
έκταση) να είναι :  

Μήκος : 1950 mm(+20, -50) 
Πλάτος : 550 mm ±20 
Ύψος: 300 mm έως500mm 

(εν συµπτύξει όχι ανώτερο)  
10) Το συνολικό βάρος, δε θα υπερβαίνει τα 53kgr.  

4.22.1.1.2 Πρόσθετο φορείο 
1. Το πρόσθετο φορείο θα προσαρµόζεται κατά περίπτωση στην τροχήλατη 

βάση και θα λειτουργεί, είτε ως ενιαίο συγκρότηµα µε τη βάση, είτε ανεξάρτητα 
ως φορείο µεταφοράς ασθενούς.  

2. Θα περιγραφεί και θα αναφερθεί ο τύπος που θα αποδεικνύει ότι είναι 
τυποποιηµένο προϊόν αναγνωρισµένου και εξειδικευµένου οίκου και ότι 
ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις.  

3. Ο σκελετός του πρόσθετου φορείου θα είναι στιβαρός, κατασκευασµένος 
από αλουµίνιο κατά προτίµηση. Το τµήµα του κεφαλιού, όπως και των ποδιών 
θα µπορεί να ρυθµιστεί. Το τµήµα του κεφαλιού θα ρυθµίζεται σε πολλαπλές 
διαφορετικές θέσεις, µε κλίση τουλάχιστον 65ο.  

4. Στα πλάγια να φέρει προστατευτικά κιγκλιδώµατα τα οποία να έχουν 
ελάχιστο µήκος 500mm και ύψος µεταξύ 150 και 200mm.  

5. Το πρόσθετο φορείο θα φέρει τέσσερις (4) τροχούς διαµέτρου 10 cm 
περίπου και τέσσερις (4) χειρολαβές προεκτεινόµενες, από θερµοµονωτικό υλικό. 
Το κάλυµµα θα είναι από λεπτή πλάκα αλουµινίου ή άλλο υλικό, οπωσδήποτε 
όµως κατάλληλο για εκτέλεση ακτινογραφιών και µαλάξεων. Το κάλυµµα του 
στρώµατος θα είναι ανθεκτικό στην πλύση και αποστείρωση µε ειδικά υγρά, 
µικροβιοαπωθητικό (όχι εύφλεκτο)και να µην επιτρέπει τον εµποτισµό του µε 
υγρά & αίµα, ιδιότητες που θα διαθέτει όλος ο αντίστοιχος εξοπλισµός του 
ασθενοφόρου (εφεδρικό φορείο, ειδική πολυθρόνα, καθίσµατα, κ.ά).  

6. Ελάχιστες διαστάσεις: Έτοιµο προς χρήση (χωρίς τις χειρολαβές σε 
έκταση): 

Μήκος: 190cm 
Πλάτος: 55cm 
Ύψος: 15cm  

7. Η ωφέλιµη επιφάνεια θα έχει µήκος τουλάχιστον 190 cm και το συνολικό 
βάρος δεν θα υπερβαίνει τα 25 Kgr, θα συνοδεύεται δε από:  
1) Προστατευτικό περίβληµα  
2) Μαξιλάρι 
3) Ζώνες πρόσδεσης του ασθενή ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης. Τρία 

(3) ζεύγη, εκ των οποίων το ένα να είναι σετ τεσσάρων σηµείων για το 
θώρακα, το δεύτερο να είναι δύο σηµείων για τη λεκάνη, και το τρίτο δύο 
σηµείων για τους µηρούς.  

4) Στρώµα µεταφοράς  
Κατά τα λοιπά θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 

πρότυπο παράγραφο 2.8 ή ισοδύναµου και το φορείο που θα προσφερθεί θα 
προσαρµόζεται-συνεργάζεται (συµβατό) µε την τροχήλατη βάση και τη βάση του 
θαλάµου. 

 
4.22.1.2 Βάση κύριου φορείου (επί του Ο/Α) 
Το κύριο φορείο § 4.22.1.1 θα φορτοεκφορτώνεται και θα προσαρµόζεται 

ηλεκτρο-πνευµατικά στηβάση επί του Ο/Α (τοποθετηµένη στην αριστερή πλευρά 
του θαλάµου ασθενούς), η οποία έχει τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά: 





 

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

2. ∆υνατότητα (χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα) µεταβολής της κλίσης της έδρας 
τουφορείου από την οριζόντια θέση (κίνηση Trendelenburg) σε οποιαδήποτε 
ενδιάµεση θέση. 

3. Η τελική επιφάνεια έδρασης του φορείου να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
4. Εάν ο οπίσθιος άξονας των τροχών του οχήµατος δεν διαθέτει ανεξάρτητη 

ανάρτηση ή αερανάρτηση, τότε η βάση του φορείου να διαθέτει υποχρεωτικώς 
δικής της ανάρτησης αερίου (πνευµατική), η οποία σε άλλη περίπτωση είναι 
προαιρετική. Σε περίπτωση δε που η βάση διαθέτει δική της ανάρτηση αερίου, 
τότε να ρυθµίζεται η ευαισθησία της, ανάλογα µε το βάρος του ασθενούς και να 
υπάρχει η δυνατότητα για εκούσια αναστολή της λειτουργία της (να κλειδώνει). 

5. Να εξασφαλίζει την απορρόφηση των ισχυρών κραδασµών.Η απορρόφηση 
πρέπει να ενεργεί και κατά την επιτάχυνση - επιβράδυνση (φρενάρισµα) του ο-
χήµατος, καθώς και να απορροφά τους κραδασµούς από τις αλλαγές ταχύτητας. 
Το εν λόγω σύστηµα ανάρτησης δεν θα επιτρέπει, το κεφάλι του ασθενή να βρε-
θεί χαµηλότερα από το ύψος των ποδιών του. 

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

7. Να έχει ικανότητα φόρτισης για τουλάχιστον 220 Kg. 
8. Η βάση υποδοχής του φορείου καθώς και οι αγκυρώσεις του φορείου 

(µεµονωµένα ή ως ενιαίο συγκρότηµα) να διαθέτουν πιστοποίηση για αντοχή σε 
δυνάµεις 10G κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN1789. 
 
4.22.1.2.4 Συστήµατα ασφαλείας 

1. Σε περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας, το σύστηµα θα πρέπει αυτόµατα να 
ηρεµεί στο χαµηλότερο οριζόντιο σηµείο, για να επιτρέπει την φορτοεκφόρτωση 
του φορείου.  

2. Επίσης το σύστηµα δεν θα επιτρέπει την έξοδο του πιάτου, όταν το φορείο 
είναι στη θέση Anti-Trendeleburg, για να µην συµβεί ατύχηµα στον ασθενή από 
το πλήρωµα του ασθενοφόρου. 

 
4.22.1.3 Εφεδρικό (σπαστό) φορείο 

1. Να είναι ελαφριάς κατασκευής – πτυσσόµενο, να διαθέτει χειρολαβές στις 
τέσσερις άκρες του, δύο (2) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης – 
απασφάλισης) και τέσσερα (4) σηµεία στήριξης, εκ των οποίων τα δύο (2) να 
είναι τροχοί. 

2. Να διπλώνει τέσσερις (4) φορές όταν δεν χρησιµοποιείταικαι θα 
στερεώνεται σταθερά στα πλάγια του αµαξώµατος (τοιχώµατα), σε ειδικά 
διαµορφωµένη υποδοχή.  

3. Η επιφάνειά κατάκλισης του ασθενούς να είναι από ανθεκτικό, πλενόµενο, 
αδιάβροχο και ακτινοδιαπερατό υλικό. 

4. Να έχει χαρακτηριστικά: 
1)  Μήκος: τουλάχιστον 1.850 mm 
2)  Πλάτος: τουλάχιστον 570 mm 
3)  Βάρος το µικρότερο δυνατό. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 
4)  Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg 

5. Όταν χρησιµοποιείται να αναπτύσσεται και να ασφαλίζει σε ειδικές βάσεις 
µε κατάλληλη ασφάλιση – αγκύρωση ικανή να συγκρατήσει το φορείο φέροντας 





 

ασθενή, για δυνάµεις που είναι δυνατόν να αναπτυχθούνκατά την επιτάχυνση ή 
επιβράδυνση,εντάσεως 10G τουλάχιστον, δίχως να προκληθεί µετατόπιση του 
φορείου άνω των 150 mm (χιλιοστών), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
4.5.9 του προτύπου EN 1789. 

6. Οιβάσειςθα είναι από υλικό που έχει υποστεί αντιοξειδωτική επεξεργασία, οι 
οποίες θα είναι σπαστές, αναδιπλούµενες σταθερές επί του τοιχώµατος (χωρίς 
να προεξέχει), ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα του καθίσµατος του 
πληρώµατος Ο/Α και γενικά του θαλάµου. 

  
4.22.1.4 Φορείο Πολυτραυµατία (scoop) 

1. Να είναι ειδικό διαιρούµενο φορείο (scoop) για περισυλλογή πολυτραυµατία 
και µεταφορά του σε στρώµα κενού.  

2. Nα τοποθετείται σε ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή.  
3. Να είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό υλικό υψηλής αντοχής και να έχει 

το µικρότερο δυνατό βάρος (όχι πάνω από 11 Kg). 
4. Η επιφάνειές του να είναι κατάλληλης υφής προκειµένου να εξασφαλίζεται η 

απόλυτη στήριξη του µεταφερόµενου ασθενούς και να καθίσταται δυνατός ο 
εύκολος καθαρισµός και η απολύµανση του µε οποιοδήποτε τρόπο. 

5. Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης – 
απασφάλισης), για την ακινητοποίηση του ασθενούς  

6. Να έχει διαστάσεις: 
Μήκος: το χρησιµοποιούµενο µήκος να είναι κατ’ ελάχιστον 1.650 mm και να 

εκτείνεται τουλάχιστον µέχρι τα 2.010 mm. Όταν το φορείο είναι αναδιπλωµένο το 
µήκος του να µην ξεπερνά τα 1.200 mm  

Πλάτος: τουλάχιστον 400 mm 
Πάχος (όταν το φορείο είναι αναδιπλωµένο): µέγιστο 90 mm 
Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg 

 
4.22.1.5 Κάθισµα µεταφοράς ασθενούς  

1. Αφορά τη µεταφορά ασθενούς µέχρι το ασθενοφόρο και όχι διακοµιδή του 
ασθενούς επ ́ αυτού µε το ασθενοφόρο. Το κάθισµα να είναι πτυσσόµενο 
(αναδιπλούµενο), ελαφριάς κατασκευής, ανθεκτικό,  να επιτρέπει στους χειριστές 
να µεταφέρουν έναν ασθενή κατεβαίνοντας  από σκάλες χωρίς ανύψωση 
(καρέκλα εκκένωσης και διάσωσης) και να αποθηκεύεται µε κατάλληλες βάσεις 
στήριξης σε κατάλληλο σηµείο του οχήµατος. 

2. Να είναι εφοδιασµένο µε βραχίονες στήριξης πτυσσόµενους ή 
ανακλινόµενους, υποπόδια και δύο (2) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας 
ασφάλισης – απασφάλισης).  

3. Να διαθέτει δύο (2) τηλεσκοπικές χειρολαβές στις µπάρες των κάτω άκρων, 
καθώς επίσης και δύο (2) τουλάχιστον σπαστές χειρολαβές στην πλάτη του 
καθίσµατος.  

4. Να είναι τροχήλατο και να φέρει τουλάχιστον δύο (2) τροχούς µε διάµετρο 
τουλάχιστον 100 mm.  

5. Η επιφάνειά του να είναι κατασκευασµένη από αντιβακτηριακό, 
αντιµυκητιακό, πλενόµενο, αδιάβροχο, ανθεκτικό υλικό.  

6. Να είναι στιβαρής κατασκευής και να έχει συνολικό βάρος µικρότερο των 14 
Kg. 

7. Να έχει διαστάσεις σε ανεπτυγµένη µορφή: 
1) Επιφάνεια καθίσµατος: 

Πλάτος τουλάχιστον 430 mm.  
Βάθος τουλάχιστον 450 mm. 
Ύψος από το έδαφος 400 - 550 mm. 





 

2) Επιφάνεια πλάτης:  
Ύψος τουλάχιστον 450 mm.  
Πλάτος τουλάχιστον 430 mm. 

3) Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg. 
 

4.22.1.6 Στρώµα κενού 
1. Στο θάλαµο ασθενών και σε κατάλληλη θέση στερέωσης, θα τοποθετηθεί 

ειδικό στρώµα κενού, µε χειροκίνητη αντλία κενού και προαιρετικά τηλεσκοπικά 
συµπτυσσόµενα κοντάκια, κατάλληλο για περισυλλογή και µεταφορά 
πολυτραυµατία.  

2. Το στρώµα κενού θα είναι σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, θα 
περιγραφεί στην προσφορά αναλυτικά [τύπος, διεθνή πρότυπα, φυλλάδια 
(prospectus)] και θα ικανοποιεί τις κατωτέρω βασικές απαιτήσεις κατ’ ελάχιστον.  

3. Στην αρχική του κατάσταση (βαλβίδα αέρα ανοικτή), το στρώµα θα είναι 
µαλακό για την οµαλή και άνετη εναπόθεση του ασθενή.  

4. Με την αφαίρεση του αέρα, µέσω αντλίας κενού, θα γίνεται σταθερό και θα 
σχηµατίζει το αποτύπωµα του σώµατος του ασθενή. Με την αφαίρεση του αέρα, 
µέσω αντλίας κενού, θα γίνεται σταθερό και θα σχηµατίζει το αποτύπωµα του 
σώµατος του ασθενή, για την οµοιόµορφη κατανοµή του βάρους του και για να 
δίνει στήριγµα σε σπασµένο µέλος, τραυµατισµένο λαιµό ή για να διατηρεί το 
κεφάλι σε µόνιµη έκταση, χωρίς τον κίνδυνο αναδίπλωσης.  

5. Να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό, αδιάβροχο, µη πορώδες υλικό, να 
πλένεται εύκολα και να είναι ακτινοδιαπερατό για τη διενέργεια ακτινολογικών 
διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και κατάλληλο για την διενέργεια εξετάσεων 
M.R.I.  

6. Η βαλβίδα εισαγωγής ή εξαγωγής του αέρα, να είναι σε τέτοια θέση ώστε 
να µην ενοχλεί τον ασθενή.  

7. Η αντλία κενού να µπορεί να µειώσει την πίεση από 500 hPa σε 4 λεπτά.  
8. Το στρώµα κενού συµπεριλαµβανοµένου του περιεχοµένου του να 

εκπληρώνει τα ακόλουθα:  
1) Αντοχή στην θερµότητα: 70 °C 
2) Αντοχή στο ψύχος: -30 °C 
3) Σηµείο τήξης: 100 °C 

9. Να έχει τις ελάχιστες διαστάσεις: 
1) Μήκος: 2000 mm 
2) Πλάτος (όχι σε κατάσταση κενού): 800 mm 
3) Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg.  

10. Μεγαλύτερες διαστάσεις είναι αποδεκτές µε την προϋπόθεση να  
διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του θαλάµου και το κλείσιµο της πίσω θύρας. 

11. Να παραδοθεί πλήρες µε όλα τα εξαρτήµατα και να αποτελείται από:  
1) Το κυρίως στρώµα, µε τέσσερις (4) τουλάχιστον χειρολαβές από 

κάθε πλευρά.  
2) Τέσσερις (4) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας ασθενούς (ταχείας 

ασφάλισης– απασφάλισης). 
3) Αντλία παραγωγής κενού. Συνολικό βάρος µε την αντλία παραγωγής 

κενού το µικρότερο δυνατό (όχι πάνω από 15 kg). Να δοθούν στοιχεία προς 
αξιολόγηση. ∆εν πρέπει να υπάρχει προοδευτική βραδεία καύση ή ανάφλεξη 
κατά τον έλεγχο σύµφωνα µε το EN 597-1. 

 
4.22.1.7 Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία 





 

1. Να είναι ειδική για την ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης και να είναι 
κατασκευασµένη από ανθεκτικά, και ελαφριά υλικά, να επιπλέει, να πλένεται 
εύκολα, να απολυµαίνεται και να είναι ακτινοδιαπερατή για την διενέργεια 
ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων (X-ray, CT, κλπ.)  

2. Να έχει διαστάσεις και χαρακτηριστικά :  
Μήκος 1830 – 1980 mm 
Πλάτος 400 – 500 mm Πάχος: µέγιστο 70 mm  
Βάρος όχι πάνω από 8 Kg  
Μέγιστο µεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg 
 

4.22.2 Εξοπλισµός θαλάµου ασθενούς 
Ο θάλαµος ασθενούς (σύµφωνα µε την ΕΝ 1789) πρέπει να είναι εξοπλισµένος 

µετα εξής βασικά είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού:    
1. Ειδικές  Βαλίτσες Πρώτων Βοηθειών, δύο (2). 
2. Σάκος Πρώτων Βοηθειών, ένας (1). 
3. Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισµού ασθενούς µε τα παρελκόµενά της, 

µία(1) 
4. Μόνιτορ-Απινιδωτής ένας(1). 
5. Φορητός Αναπνευστήρας, ο οποίος να έχει βαθµίδα CO2 (καπνογραφία) 

ένας(1). 
6. Συσκευή Ταχείας Έκχυσης Υγρών, µία (1) 
7. Αντλία Έκχυσης Υγρών , µία (1) 
8. Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση, µία (1). 
9. Παλµικό Οξύµετρο, ένα (1). 
10. Πιεσόµετρο ψηφιακό, ένα(1) 
11. Σακχαρόµετρο, ένα (1) 
12. Θάλαµος φορητός ψύξης – θέρµανσης, ένας(1). 
13. Λαρυγγοσκόπιο (ψυχρού φωτισµού), ένα (1) σετ. 
14. Λαρυγγικές µάσκες, ένα (1) σετ Νο 0-1-2-3-4-5. 
15. Συσκευή εξαγωγής ξένου σώµατος (life vac) 
16. Σετ συσκευών ακινητοποίησης Αυχένος (αυχενικά κολάρα), τρία (3). 
17. Σύστηµα Ακινητοποίησης Κεφαλής, ένα (1) (πλαστικό που έχει και 

ρυθµίσεις µεγέθους). 
18. Νάρθηκας Τύπου Γιλέκου (απεγκλωβισµού), ένας (1). 
19. Στηθοσκόπιο, ένα (1). 
20. Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες), ένα (1). 
21. ∆ιαγνωστικός φωτισµός, ένας (1) 
22. Αναρτήρες ορών – φιαλών 

 
 
 
4.22.2.1 Ειδικές βαλίτσες Α' Βοηθειών 

1. Θα προσφερθούν δύο (2) βαλίτσες Α' βοηθειών [τύπος, φυλλάδια 
(prospectus)], που θα ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις και θα έχουν τη 
δυνατότητα στήριξής τους σε κατάλληλη θέση του θαλάµου µε ευχέρεια στη 
σύµπλεξη και αποσύµπλεξη.  

2. Θα είναι ασφαλισµένες µέσα σε κατάλληλα διαµορφωµένες υποδοχές 
(θήκες).   

3. Οι ειδικές βαλίτσες θα είναι κατασκευασµένες από σκληρό πλαστικό ή 
ισοδύναµο υλικό. Θα αποτελούνται από δύο µέρη, θα είναι σχεδιασµένες 
κατάλληλα, ώστε να δίνουν εύκολη πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης. 





 

 
4. Τα εσωτερικά χωρίσµατα θα είναι ρυθµιζόµενα και µετακινούµενα, για 

τοποθέτηση από το φορέα υγειονοµικού υλικού (ορρών, φυσίγγων, 
µικροσυσκευών, κά.).  

5. Επίσης θα φέρουν χειρολαβή και γενικά ο σχεδιασµός τους θα είναι 
κατάλληλος για εύκολη µεταφορά και αισθητική εµφάνιση.Οι διαστάσεις τους θα 
είναι 150 x 300 x 450 mm. Οι ανωτέρω διαστάσεις δύναται να διαφοροποιηθούν 
κατά ± 50mm αρκεί να µην επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του χώρου καθώς και 
την τοποθέτηση των ασθενών. 

 
4.22.2.2. Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών 
1. Να είναι κατασκευασµένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασµα, υψηλής αντοχής 
2. Να προβλέπεται η δυνατότητα στήριξής της µέσα σε κατάλληλα 

διαµορφωµένη υποδοχή (θήκη) του θαλάµου, µε ευχέρεια κατά την απόθεση 
και ανάληψή της. 

3. Να διαθέτει εσωτερικά χωρίσµατα 
4. Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο εξωτερικές πλαϊνές και 

µια εµπρόσθια, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονοµικού υλικού. 
5. Να διαθέτει ιµάντα ανάρτησης στον ώµο καθώς και χειρολαβές, για την εύκολη 

και ασφαλή µεταφορά του. 
6. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 60 lit και διαστάσεις όχι µικρότερες από 600 

Χ 350 Χ 300 mm. 
7. Να είναι έντονου χρωµατισµού (κατά προτίµηση πορτοκαλί ή κόκκινος) και να 

φέρει φωτο-αντανακλαστικές λωρίδες σήµανσης. 
 

4.22.2.3 Συσκευή Τεχνητού Αερισµού (AMBU) µε τα παρελκόµενά της 
1. Να είναι πολλαπλών χρήσεων 
2. Ο ασκός και οι µάσκες να µπορούν να κλιβανιστούν σε θερµοκρασία 

περίπου 1300C– 1340C ή να αποστειρωθούν µε αέριο 
3. Να διαθέτει δεξαµενή ασκού µε όγκο 1400 ml τουλάχιστον  
4. Να συνοδεύεται από τρείς (3) µάσκες Νο 3, 4 και 5, των οποίων η περιοχή 

επαφής µε τον ασθενή να είναι κατασκευασµένη από µαλακή σιλικόνη, 100% 
latex-free προς αποφυγή διαρροών και να είναι διαφανές  

5. Να διαθέτει ενσωµατωµένη ή δυνατότητα σύνδεσης µε βαλβίδα PEEP 
6. Να διαθέτει ειδική υποδοχή σύνδεσης µε παροχή οξυγόνου  
7. Να συνοδεύεται από θήκη µε όλα τα εξαρτήµατα, εύκολα µµεταφερόµενη, 

και ιδιαίτερης αντοχής  
8. Να συνοδεύεται από διαφανή αποθεµατικό ασκό Ο2 και σωλήνα παροχής 

οξυγόνου µε µήκος τουλάχιστον 1,5 m  
9. Να προσκοµιστεί αναλυτική λίστα ανταλλακτικών, προκειµένου σε 

περίπτωση βλάβης να είναι δυνατή η επισκευή της συσκευής και να µην 
επιβάλλεται η απόσυρσή της.  
10. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα  
11. Ο διασκευαστής ή/και κατασκευαστής του Ο/Α θα εγγυηθεί την από τον 

κατασκευαστή της συσκευής απρόσκοπτη για τουλάχιστον δέκα έτη διάθεση 
ανταλλακτικών. 
 

4.22.2.4. Μόνιτορ - Απινιδωτής 
1.Το setΜόνιτορ - Απινιδωτή  να είναι καινούργιο, αµεταχείριστος, σύγχρονης  

τεχνολογίας, σύµφωνο µε τα πρωτόκολλα του ισχύοντος ERC Guidelines, 
κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά, σε ασθενοφόρο και εναέριο 
µέσο. 





 

2.Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση υπό συνθήκες διακοµιδής και 
διάσωσης. Να πληροί τις απαιτήσεις: 

1) Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και κρούση, διαθέτοντας πιστοποίηση “1 
meter drop test” 

2) Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερµοκρασία 0-500C 
3) Υψηλή αντοχή σε εισροή σκόνης ή υγρών, βάσει προτύπου IP54 ή 

µεγαλύτερου 
4) Ατµοσφαιρική πίεση 550hPa έως 1100hPa 
5) Υψόµετρο έως 5000m 

 
4.22.2.4.1. Απινιδωτής 

1. Να είναι φορητός, µικρού όγκου, µε βάρος µικρότερο από 3 Kg 
συµπεριλαµβανοµένης/ων µη επαναφορτιζόµενης/ων µπαταρίας/ών και 
ενός ζεύγους αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Να παρέχει ηµιαυτόνοµη (AED) και 

χειροκίνητη (Manual) απινίδωση µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads), έτσι 
ώστε οι διασώστες να έχουν ελεύθερα τα χέρια τους για να ασχοληθούν µε την 
φροντίδα του ασθενούς κατά τη διάρκεια του επείγοντος περιστατικού. 
2. Κατά την ηµιαυτόνοµη λειτουργία AED να παρέχεται : 

1) -αυτόµατη ανάλυση του καρδιακού ρυθµού και προετοιµασία για 
απινίδωση 
2) -φωνητικές και γραπτές οδηγίες χρήσης και εφαρµογής 

καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες οδηγίες του ERC 
3) -χρόνος ανάλυσης και φόρτισης για απινίδωση 8 έως 15 sec 
4) -απεικόνιση ηλεκτροκαρδιογραφήµατος 
5) µετρονόµιο 
6) -επιλογή παιδιού ή ενήλικα ασθενή 

3. Κατά την χειροκίνητη λειτουργία Manual να  παρέχεται : 
1) -ρύθµιση ενέργειας απινίδωσης 1J έως 200J 
2) -διφασική απινίδωση περιορισµού ρεύµατος µε αντιστάθµιση 

αντιστάσεων 
3) -µέγιστος χρόνος φόρτισης στα 200J τα 8 sec 
4) -αντιστάσεις ασθενούς 5Ω έως 200Ω 
5) -συναγερµοί για ασυστολία , VT και VF 
6) -ενηµέρωση για τον αριθµό των απινιδώσεων που έχουν εφαρµοστεί 
7) -ενηµέρωση για τον χρόνο που έχει περάσει από την τελευταία 

απινίδωση  
4. Να τροφοδοτείται µέσω µετασχηµατιστή στα 12-15V/DC 
5. Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας να είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια 
6. Να δύναται η συσκευή να λειτουργεί και µε επαναφορτιζόµενη/ες 

µπαταρία/ες, η οποία/ες σε πλήρη φόρτιση να αποδίδει/ουν τουλάχιστον 
120απινιδώσεις στην ενέργεια των 150 Joules ή 4 ώρες συνεχούς 
παρακολούθησης. 
7. Να είναι κατάλληλος και για παιδιατρική χρήση. 
Το όριο εναλλαγής µεταξύ αυτοκόλλητων pads ενηλίκων και παίδων να 

καθορίζεται από τα ισχύοντα πρωτόκολλα 
8. Όλες οι συνδέσεις µε τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά µονωµένες 
9. Να υπάρχει δυνατότητα ΗΚΓ µε τα εξήλθε χαρακτηριστικά: 
1) -κυµατοµορφές απαγωγών I,II, III, avR, avL, avF µέσω τετραπολικού 

καλωδίου  





 

2) ανίχνευση καρδιακών παλµών από 30 έως 250 bpm 
3) -ταχύτητα καταγραφής 25mm/sec και 50mm/sec 
4) -ανίχνευση βηµατοδότη 
5) -ανίχνευση αποκόλλησης ηλεκτροδίων 
6) -χρόνος ανάκτησης ΗΚΓ µετά την απινίδωση στα 2 sec 

10. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών µε δυνατότητα 
απεικόνισης των κάτωθι: 

1) -επίπεδο φόρτισης µπαταρίας 
2) -καταγραφή διάρκειας περιστατικού 
3) -αριθµό απινιδώσεων 
4) -επιλογή AED ή Manualmode 
5) -κυµατοµορφές 2 απαγωγών ταυτόχρονα 
6) -συναγερµούς για χαµηλή µπαταρία, βλάβη µπαταρίας, βλάβη 

συσκευής, υψηλό και χαµηλό καρδιακό ρυθµό, αποκόλληση ηλεκτροδίων 
κλπ  

11. Να διαθέτει αυτόµατους και χειροκίνητους περιοδικούς ελέγχους της 
ετοιµότητας της συσκευής µε αντίστοιχη οπτική ένδειξη 
12. Να διαθέτει κύκλωµα ελέγχου της αγωγιµότητας των αυτοκόλλητων 

ηλεκτροδίων (pads) όσον αφορά το gel επαφής αυτών 
13. Να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς που διαθέτει ιµάντα ανάρτησης για 

ευκολότερη µεταφορά και ένα ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) µιας 
χρήσεως καθώς και όλα τα υπόλοιπα παρελκόµενα για την πλήρη λειτουργία του. 
14. Να είναι δυνατή η στερέωση της συσκευής στην καµπίνα ασθενούς σε 

επιτοίχια βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή, που θα εξασφαλίζει την ασφαλή 
και στέρεα τοποθέτησή της βάσει πιστοποίησης. Επίσης, η στερέωση στην βάση 
να γίνεται µε τρόπο τέτοιο που να µην προκαλεί βλάβες και φθορές της συσκευής, 
κατά την τοποθέτηση και αποµάκρυνση αυτής από τη βάση. 
 

4.22.2.4.2. Μonitor 
1. Το µόνιτορ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής που 

ναεπιτρέπει τη µεταφορά ασθενών εντός και εκτός ασθενοφόρου. 
2. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου ασθενοφόρου και µε επαναφορτιζόµενη 

µπαταρία που θα προσφέρει αυτονοµία τεσσάρων (4) ωρών τουλάχιστον. Η 
αντικατάστασή της θα πρέπει να γίνεται εύκολα ακόµη και από µη εξειδικευµένα 
άτοµα. 

3. Να πληροί τις απαιτήσεις: 
1) Ηλεκτροκαρδιογραφήµατος-αναπνοής 
Η λήψη του καρδιογραφήµατος να γίνεται µέσω εύκαµπτου, ανθεκτικού στις 

µηχανικές καταπονήσεις καλωδίου, µε δυνατότητα προσθαφαιρούµενων 
ακροδεκτών (κατ’επιθυµία βυσµατούµενες απολήξεις). Να ανιχνεύεται τυχούσα 
κακή σύνδεση ή διακοπή ηλεκτροδίου. Να είναι Ευδιάκριτη η απεικόνιση του 
αριθµού σφύξεων, ακόµη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής του 
καλωδίου ECG. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προς απεικόνιση οιασδήποτε 
των απαγωγών εάν τοποθετηθεί το ανάλογο καλώδιο ασθενούς (τριπολικό και 
πενταπολικό), κάθως και ανίχνευσης βηµατοδότη µε παράλληλη επισήµανση επί 
της οθόνης. Η λήψη της κυµατοµορφής της αναπνοής θα γίνεται µέσω του ίδιου 
καλωδίου µε ψηφιακή ένδειξη αριθµού αναπνοών καθώς και κυµατοµορφή. 
Κατ΄επιλογή ρύθµιση του χρόνου άπνοιας, από 5 έως 40 sec περίπου µε alarm 
άπνοιας.Να παρέχει προστασία από απινιδώσεις. 

2) Αναίµακτου πιέσεως (ΝΙΒΡ) 





 

Μέθοδος µε περιχειρίδα µε δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόµατης εκκίνησης 
της µέτρησης σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Απεικόνιση των τιµών 
συστολικής, διαστολικής και µέσης, µε ξεχωριστά όρια συναγερµού για κάθε µία 
από αυτές. Να διαθέτη περιχειρίδα ανηλίκων, ενηλίκων, παχύσαρκων καθώς και  
δυνατότητα µέτρησης ανηλίκων, ενηλίκων και παχύσαρκων. 

3) Κορεσµός οξυγόνου (SpO2) σε αριθµητική ένδειξη και κυµατοµορφή 
4) Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης όλων των τύπων αρρυθµιών και alarm 

settings. Καταγραφή και ανάκληση αρρυθµιών υπό µορφή απλού ECG. 
5) Να διαθέτει ενσωµατωµένο καταγραφικό δύο καναλιών τουλάχιστον  
6) Να διαθέτει Alarms καρδιακής συχνότητας µε ρυθµιζόµενα άνω και κάτω 

όρια. 
7) Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη TFT (medical) ≥ 5 ιντσών τουλάχιστον, υψηλής 

ανάλυσης και αντίθεσης. 
8) Να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα, τουλάχιστον τέσσερις(4) 

κυµατοµορφές 
9) Γραφική απεικόνιση ζωτικών παραµέτρων (trend). 
10)Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και 

υγρών γενικά. 
11)Να είναι δυνατή η στερέωση της συσκευής στην καµπίνα ασθενούς σε 

επιτοίχια βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή, που θα εξασφαλίζει την ασφαλή 
και στέρεα τοποθέτησή της βάσει πιστοποίησης. Επίσης, η στερέωση στην βάση 
να γίνεται µε τρόπο τέτοιο που να µην προκαλεί βλάβες και φθορές της 
συσκευής, κατά την τοποθέτηση και αποµάκρυνση αυτής από τη βάση. 

 
4.22.2.5Φορητός Αναπνευστήρας. 

1.Ο αναπνευστήρας να είναι καινούργιος, αµεταχείριστος, άριστης αντοχής, 
κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, κατάλληλος για 
διακοµιδές ασθενών εντός και εκτός νοσοκοµείου καθώς και για αεροδιακοµιδές. Ο 
αναπνευστήρας να είναι κατάλληλος για αερισµό ενηλίκων, παίδων και νηπίων. 

2. Να είναι φορητός, µικρού όγκου και βάρους έως τέσσερα (4) Kg 
συµπεριλαµβανοµένης/ων της/των µπαταρίας/ών, ώστε να είναι εύκολη η µεταφορά 
του µέσω χειρολαβής και να µπορεί να σταθεροποιηθεί µε ασφάλεια σε ειδική προς 
τούτο βάση του ίδιου κατασκευαστή εντός του θαλάµου ασθενούς. Θα πρέπει 
επίσης να είναι εύκολο το να αποσπάται από την βάση αυτή και να φέρει ειδικά 
άγκιστρα ανάρτησής του από τις πλευρικές ράγες του φορείου ασθενούς. 

3.Να πληροί οπωσδήποτε τις κάτωθι απαιτήσεις: 
1) Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και κρούσεις 
2) Λειτουργία σε µεγάλο εύρος       θερµοκρασιών -150C έως +500C 
3) Λειτουργία σε µεγάλο εύρος επιπέδων υγρασίας 5% έως 95% χωρίς 

συµπύκνωση 
4) Λειτουργία σε ατµοσφαιρική πίεση 700 hPa έως 1100 hPa 
5) Λειτουργία σε υψόµετρο έως 5000 m από την επιφάνεια της θάλασσας 

4. Να έχει απλό και εύκολο χειρισµό ώστε να µπορεί να τον χειριστεί µε ασφάλεια 
το ιατρικό και διασωστικό προσωπικό του οχήµατος. Γι’ αυτό το λόγο να διαθέτει 
έγχρωµα πεδία ρύθµισης των παραµέτρων ή απευθείας ηλικιακή επιλογή του 
ασθενούς κατά την ενεργοποίησή του. 

5.Να τροφοδοτείται µε  Ο2(2,7-6 Bar) από το δίκτυο του ασθενοφόρου, µικρές 
φορητές ή µεγάλες φιάλες καθώς και από παροχή νοσοκοµείου µε ειδικό σύνδεσµο 
ασφαλείας. 





 

6. Να έχει δυνατότητα επιλογής µέσω διακόπτη µεταξύ 100% οξυγόνου ή 
µείγµατος οξυγόνου – ατµοσφαιρικού αέρα, που θα αναρροφάται µέσω φίλτρου 
από το περιβάλλον. 

7.Να λειτουργεί µε ρεύµα ποικίλων τάσεων:  
       -µε ρεύµα τάσης 220-240 V/AC σε δίκτυο πόλεως 
       -µε ρεύµα τάσης 12-15 V/AC από το ασθενοφόρο 
Να διατίθενται και οι δύο τύποι τροφοδοσίας µε τα αντίστοιχα συνδετικά καλώδια 

καθώς και να διαθέτει ενσωµατωµένη, επαναφορτιζόµενη µπαταρία για αυτόνοµη 
λειτουργία πέντε (5) ωρών τουλάχιστον.  

8.Να διαθέτει τουλάχιστον τους κάτωθι τρόπους αερισµού και λειτουργίες: 
1) Ελεγχόµενου όγκου IPPV 
2) Συγχρονιζόµενου διαλείποντος ελεγχόµενου όγκου SIMV και µε υποστήριξη 

πίεσης pressuresupport 
3) Θετικής πίεσης αεραγωγών CPAP/NIV και µε υποστήριξη πίεσης 

pressuresupport καθώς και δυνατότητα αερισµού άπνοιας 
4) Χειροκίνητο αερισµό manual 

Να αναφερθούν επιπλέον µέθοδοι αερισµού ή λειτουργίες. 
9. Όλες οι ρυθµίσεις για λόγους ασφάλειας και ευχρηστίας θα γίνονται στον 

αναπνευστήρα µέσω περιστροφικών ή πιεζόµενων διακοπτών επιλογής και όχι 
µέσω επιλογών σε οθόνη αφής (touch screen). 

10. Να διαθέτει τουλάχιστον τις κάτωθι ρυθµίσεις: 
1) Όγκο αναπνοής VT: 50– 2000 ml (άµεσα ρυθµιζόµενο). 
2) Αναπνευστική συχνότητα 5 έως 50 bpm 
3) Μέγιστη πίεση ασφαλείας 10 έως 65 mbar 
4) Σχέση εισπνοής-εκπνοής Ι:Ε 1:4 έως 4:1 
5) ΡΕΕΡ: 0 – 25 mbar µέσω ενσωµατωµένης βαλβίδας 
6) Πίεση υποστήριξης έως 30 mbar 
7) Ράµπα ανόδου πίεσης 

11. Να διαθέτει απαραίτητα αυτόµατη παρακολούθηση του αερισµού του 
ασθενούς µε µέτρηση και ένδειξη του εκπνεόµενου όγκου και αυτόµατο συναγερµό 
σε περίπτωση απόκλισής του. 

12. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερµούς για τις εξής περιπτώσεις: 
υψηλή-χαµηλή πίεση αερίου τροφοδοσίας, υψηλή-χαµηλή πίεση αεραγωγών, 
υψηλός-χαµηλός όγκος ανάγκη λεπτό, υψηλή αναπνευστική συχνότητα, άπνοια, 
κατάσταση µπαταρίας, πτώση παροχής ρεύµατος και βλάβη συσκευής. 

13. Να διαθέτει φωτιζόµενη, έγχρωµη οθόνη τουλάχιστον πέντε ιντσών, στην 
οποία να απεικονίζονται όλες οι ρυθµίσεις – µετρούµενες παράµετροι , καθώς και 
µηνύµατα προς τον χειριστή για τη διευκόλυνσή του. 

14. Όλα τα τµήµατα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή µε τον ασθενή, 
να µπορούν να αποστειρωθούν, και να δύναται να λειτουργεί απ’ ευθείας και µε 
κύκλωµα ασθενούς µιας χρήσης. 

15. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από: 
1) Ένα (1) πλήρες κύκλωµα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων 

καιδοκιµαστικό ασκό (test lung) λειτουργίας 
2) Ένα (1) συνδετικό σωλήνα, για την σύνδεση του αναπνευστήρα µε το 

δίκτυο αερίων ή φιάλη Ο2 
3) ∆ιάταξη στήριξης του αναπνευστήρα εντός θαλάµου ασθενούς και 

µεταφοράς του µε ενσωµατωµένη φιάλη οξυγόνου και αποθηκευτικές θήκες. 
4) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος 220-240V/AC και 

επαναφορτιζόµενηµπαταρία. 





 

5) Καλώδιο τροφοδοσίας και µετασχηµατιστή µε ειδικό βύσµα για παροχή 12-
15V/DC εντός ασθενοφόρου οχήµατος ή εναέριου µέσου διακοµιδής 
16.Να πληροί τα διεθνή πρότυπα ICE/EN 60601-1, ISO 10651-3 και RTCA DO-

160. 
17. Να υπάρχει δυνατότητα ο φορητός αναπνευστήρας να τοποθετηθεί σε ενιαίο 

σύστηµα µεταφοράς και στήριξης µε το µόνιτορ- απινιδωτή. Το ενιαίο σύστηµα 
στήριξης φόρτισης να διαθέτει επιτοίχια βάση για ανάρτηση και ασφαλή τοποθέτηση 
εντός του θαλάµου ασθενούς του ασθενοφόρου.Το ενιαίο σύστηµα µεταφοράς να 
διαθέτει χερούλι µεταφοράς, υποδοχή στερέωσης σε ράγα φορτίου ή κλίνης 
ασθενούς, ειδική θήκη αποθήκευσης υλικών, ιµάντα ανάρτησης ώµου, βάση 
φόρτισης, προστατευτική θήκη και φιάλη οξυγόνου χωρητικότητας 2 λίτρων. 

 
4.22.2.6 Συσκευή Ταχείας Έκχυσης Υγρών. 

1.Να δέχεται πλαστικό σάκο υγρών 1 lt (από τις συνήθεις συσκευασίες που 
διατίθενται στην Ελληνική αγορά). 

2. Να διαθέτει αεροθάλαµο ο οποίος θα πληρούται µε απλό και εύκολο 
µηχανισµό (π.χ. πουάρ πιεσόµετρου). 

3. Να διαθέτει µανόµετρο για τον έλεγχο της ασκούµενης πίεσης στον 
αεροθάλαµο 

4. Να καθαρίζεται και να αποθηκεύεται εύκολα. 
5. Η µια(1) του επιφάνεια να είναι από διαφανές ανθεκτικό υλικό για τον άµεσο 

έλεγχο της ποσότητας του υγρού που περιέχει ο σάκος.  
6. Να αναρτάται εύκολα από τους µηχανισµούς ανάρτησης ορών του 

ασθενοφόρου. 
 
4.22.2.7 Αντλία Έκχυσης υγρών 
1. Να είναι φορητό, µικρού όγκου και βάρους να µην υπερβαίνει τα 2,5 κιλά. 
2. Να λειτουργεί µε ρεύµα τάσης 220V/50Hz, και µε επαναφορτιζόµενες 

µπαταρίες για τουλάχιστον6 ώρες µε ρυθµό έγχυσης 5 ml/h. 
3. Να δέχεται σύριγγες του εµπορίου µε µέγεθος 20ml & 50ml. Να 

αναγνωρίζονταιαυτόµατα κατά την τοποθέτηση τους. 
4. Η ροή της έγχυσης να ρυθµίζεται από 0,1 και για τουλάχιστον 1200 ml/h. Ο 

βηµατισµός αύξησηςνα είναι του 0,1 ml/h. 
5. Η ακρίβεια στην χορήγηση να µην αποκλίνει του +2%,. 
6. να διαθέτει τις εξής λειτουργίες: 

1) Έγχυση βάση την ροή. 
2) Έγχυση βάση του συνολικού όγκου. 
3) Έγχυση βάση του βάρους του ασθενή. 
4) Έγχυση KVO. 
5) Έγχυση purge. 

7. Να υπάρχει µετρητής που να απεικονίζει τον συνολικό όγκο που εγχύθηκε. 
8. Να διαθέτει συναγερµούς για : 

1) Φραγή (occlusion). Να διαθέτει 3 διαφορετικά επίπεδα ρυθµίσεων. 
2) Σχεδόν άδεια η σύριγγα 
3) Τέλος έγχυσης 
4) Μετακίνηση της σύριγγας 
5) Χαµηλό φορτίο µπαταρίας 
6) Τέλος µπαταρίας 
7) Αποσύνδεση καλωδίου ρεύµατος 
8) Ροή έγχυσης πάνω από το όριο 





 

9) Όγκος έγχυσης πάνω από το όριο 
10) Σφάλµα συστήµατος 

9.Να διαθέτει κοµβίο σίγησης για όλους του παραπάνω συναγερµούς εκτός 
του συναγερµού περί µπαταρίας και αποσύνδεσης του καλωδίου ρεύµατος. 

10. Να διαθέτει µνήµη για τουλάχιστον 800 καταγραφές. 
11. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο του συστήµατος κατά το άνοιγµα της. 
12. Να διαθέτει σύστηµα στήριξης της αντλίας σε στατό ορού (οριζόντια 

θέση) και σε ράγα(κάθετη θέση). 
 

4.22.2.8 Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση 
1. Να είναι καινούργια και αµεταχείριστη. 
2. Να είναι στέρεα, ανθεκτική σε σκληρή χρήση. 
3. Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 

1) Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και κρούσεις (να δοθούν τα σχετικά 
στοιχεία). 

2) Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερµοκρασίαµεταξύ 0 – 45 °C. 
3) Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 5,5 Kg µαζί µε την µµπαταρία 

4. Να είναι εργονοµικής κατασκευής και φορητή µε ενσωµατωµένη 
επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Η µπαταρία να επαναφορτίζεται από ρεύµα 
230V/AC και 12V/DC (µέσω καλωδίου και επιτοίχιας βάσης φόρτισης) και να 
συνοδεύεται από τους ανωτέρω απαραίτητους φορτιστές συµπεριλαµβανοµένης 
της επιτοίχιας βάσης. 

5. Να είναι απλή στον χειρισµό κατά την λειτουργία και η αποσυναρµολόγηση 
των επιµέρους παρελκόµενών της να είναι εύκολη, χωρίς να απαιτείται η χρήση 
εργαλείων. 

6. Η κατασκευή της να είναι τέτοια που να µην επιτρέπει την δηµιουργία 
εστιών µόλυνσης. 

7. Ο καθαρισµός της να είναι εύκολος και τα εξαρτήµατά της (φιάλη, σωλήνας 
αναρρόφησης, κλπ) που έρχονται σε επαφή µε τα διάφορα εκκρίµατα των 
ασθενών, να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο. 

8. Να τοποθετείται και να λειτουργεί στο θάλαµο ασθενούς σε ειδική θέση που 
να καθιστά εύκολη, στέρεα και ασφαλή την τοποθέτησή της. 

9. Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι τουλάχιστον 20 lit/min και το κενό 
που επιτυγχάνει η αντλία να είναι κατ’ ελάχιστο 65 Kpa. 

10. Να έχει την δυνατότητα ρύθµισης της αναρροφητικής ικανότητας και να 
φέρει µανόµετρο ένδειξης της πίεσης αναρρόφησης. 

11. Να διαθέτει άθραυστη φιάλη 1000 ml (1 lit), µε ασφαλιστική δικλείδα, 
ενδείξεις και ειδικό φίλτρο προστασίας. 

12. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, καθώς και κλιµακωτή ένδειξη 
επιπέδου φόρτισης της µπαταρίας 

13. Όταν γεµίζει η φιάλη εκκριµάτων, να διαθέτει σύστηµα διακοπής 
αναρρόφησης. 

14. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της µπαταρίας καθώς και του χρόνου 
αυτονοµίας, να είναι οι ελάχιστες 

15. Να διαθέτει φίλτρο αντιµικροβιακό και υγρασίας, και να δύναται να 
λειτουργεί και µε φιάλη εκκριµάτων µιας χρήσεως.  

16. Να διαθέτει εύκαµπτο σωλήνα αναρρόφησης µήκους 1.5 m. 
17. Οι απαραίτητες ρυθµίσεις να γίνονται εύκολα ακόµη και αν η συσκευή 

βρίσκεται αναρτηµένη επί της βάσης φόρτισης 
18. Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του 

προσφερόµενου µοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο 
λειτουργίας µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα. 





 

19. Οι προδιαγραφές να απαντώνται µε παραποµπές σε τεχνικά εγχειρίδια και 
επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστή, µε ποινή αποκλεισµού την µη ύπαρξή 
τους. 

20. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προµηθεύτρια εταιρία και 
επάρκεια εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιµων για τουλάχιστον δέκα 
(10) χρόνια. 

21. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών από τον ξένο 
οίκο κατασκευής 

22. Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας 
και τεχνικό εγχειρίδιο µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. 

23. Ο διασκευαστής ή/και κατασκευαστής του Ο/Α θα εγγυηθεί την από τον 
κατασκευαστή της συσκευής απρόσκοπτη για τουλάχιστον δέκα έτη διάθεση 
ανταλλακτικών. 

24. Επίσης θα υποβάλλει πρόγραµµα και διαδικασίες συντήρησης-
επιθεωρήσεων της συσκευής που θα εφαρµοστούν µετά την πάροδο της 
τριετούς εγγύησης. 

25. Τέλος υποχρεούται να παράσχει αρχική εκπαίδευση χρήσης και 
συντήρησης της ανωτέρω συσκευής άπαξ όταν του ζητηθεί. 

 
4.22.2.9 Παλµικό Οξύµετρο 
1. Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. 
2. Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.  
3. Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:  

1) Χρήση σε ασθενοφόρα Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και κρούσεις. 
2) Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερµοκρασία µεταξύ 0 - 45°C.  
3) Το βάρος του να µην υπερβαίνει το ένα (1) κιλό. 
4)Να είναι φορητό, µικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και 

λειτουργία του, στέρεα σε ασφαλή κατάλληλα διαµορφωµένη θέση του 
θαλάµου ασθενούς. 

5) Να παρέχει ευδιάκριτες αριθµητικές ενδείξεις του βαθµού κορεσµού του 
Ο2, (SpO2), του αριθµού των σφύξεων / λεπτό (BPM) και ενδείξεις της 
έντασης του παλµού και της ποιότητας του σήµατος. 

6) Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution): 
- 1% SpO2  
- 1 BPM 

7) Να έχει εύρος µετρήσεως: 
- SpO2-100% 
- BPM 30-240/min 

8) Να έχει ακρίβεια µετρήσεων:  
- SpO2: ± 2% ή ± 2 µονάδες. 
- BPM: ± 2% ή ± 3 µονάδες. 

9) Να διαθέτει συναγερµούς µε προκαθορισµένα όρια, για SpO2 και BPM 
µε οπτική και ακουστική ένδειξη. 

10) Να δύναται να φέρει αισθητήρες (sensors) όλων των ειδών και να 
συνοδεύεται από έναν (1) αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών 
χρήσεων. 

11)Το καλώδιο του αισθητήρα να είναι µεγάλου µήκους και τουλάχιστον 
1,5m. 

12) Να συνοδεύεται από προέκταση του καλωδίου του αισθητήρα. 
13) Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυµµα. 
14) Να λειτουργεί µε αλκαλικές µπαταρίες µε αυτονοµία συνεχούς 

λειτουργίας τουλάχιστον οχτώ (8) ωρών και να διαθέτει ένδειξη χαµηλής 
ενεργειακής στάθµης των µπαταριών. 





 

15) Να διαθέτει εσωτερική µνήµη αποθήκευσης περιστατικών και 
µετρήσεων, προκειµένου να είναι η δυνατή η ανάκλησή τους εάν απαιτηθεί 

16) Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα εκτιµηθούν. 
17) Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του 

προσφερόµενου µοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο 
λειτουργίας µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

  
4.22.2.10 Πιεσόµετρο ψηφιακό 

1.Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. 
2. Να είναι φορητό, µικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και 

λειτουργία 
του, στέρεα και µε ασφάλεια εντός και εκτός του θαλάµου ασθενούς και να 
συνοδεύεται από θήκη. 
3. Το βάρος του να µην υπερβαίνει το 0,5 Kg 
4. Να παρέχει ευδιάκριτες αριθµητικές ενδείξεις του αριθµού των σφίξεων/min 

(BPM), της διαστολικής και συστολικής πίεσης του αίµατος. 
5. Να έχει εύρος µετρήσεως: 

- BPM: 40 – 180/min τουλάχιστον 
- NIBP: 30 – 250 mmHg τουλάχιστον 

6. Να έχει ακρίβεια µετρήσεων: 
-BPM: ± 5% της ένδειξης τουλάχιστον 
-NIBP: ± 3 µονάδες τουλάχιστον 

7. Να διαθέτει φωτιζόµενη οθόνη 
8. Να διαθέτει µνήµη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 µετρήσεων 
9. Να είναι δυνατή η ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας 
10. Να συνοδεύεται από τρεις (3) περιχειρίδες (παίδων, ενηλίκων και 

υπέρβαρων) 
11. Να λειτουργεί µε αλκαλικές µπαταρίες. 
 

4.22.2.11 Σακχαρόµετρο 
1. Ο απαιτούµενος όγκος δείγµατος αίµατος πρέπει να είναι µικρότερος από 

2µlit. 
2. Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγµατος και εµφάνισης του αποτελέσµατος 

της µέτρησης, πρέπει να είναι µικρότερος από 10 sec 
3. Το εύρος των µετρήσεων πρέπει να είναι 20 – 600 mg/dL ή µεγαλύτερο 
4. Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει να επιτρέπουν µετρήσεις µε 

τριχοειδικό,φλεβικό και αρτηριακό ολικό αίµα 
5. Η ηµεροµηνία λήξεως των ταινιών θα πρέπει να είναι αυτή που 

αναγράφεταιστη συσκευασία ακόµα και µετά το άνοιγµά της. 
6. Ο µετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει την διενέργεια µέτρησης σακχάρου στο 

αίµα, µε ληγµένες ταινίες µέτρησης προς αποφυγή εσφαλµένων αποτελεσµάτων 
7. Το σύστηµα µέτρησης πρέπει να ανιχνεύει αυτόµατα την επάρκεια 

δείγµατος του αίµατος και να επιβεβαιώνει αυτήν τόσο µε µήνυµα επί της οθόνης, 
όσο και µε ηχητικό σήµα 

8. Το σύστηµα µέτρησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα συµπλήρωσης 
δείγµατος αίµατος (re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης αναλώσιµων 
ταινιών 

9. Το εύρος αιµατοκρίτη στο οποίο ο µετρητής πρέπει να µπορεί να δώσει 
αξιόπιστα αποτελέσµατα, να είναι τουλάχιστον 20 – 70% 





 

10. Το σύστηµα µέτρησης να συνοδεύεται από σκαρφιστήρες µιας χρήσεως, 
διαµετρήµατος αιχµής 23 G ή καλύτερου, µε αυτόµατο µηχανισµό εκτίναξης – 

επιστροφής της αιχµής, που κρατούν την αιχµή ασφαλισµένη στο εσωτερικό 
τους ακόµα και µετά τη χρήση τους για ασφάλεια & υγιεινή 

11. Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15197Να συνοδεύεται από 
ταινίες µέτρησης σε συσκευασία των πενήντα (50) τεµαχίων καθώς και από 
ισάριθµες σκαρφιστήρες 

 
4.22.2.12 Θάλαµος φορητός ψύξης – θέρµανσης 

1. Ο θάλαµος θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 6 lt για την αποθήκευση ή 
και προπαρασκευή στην κατάλληλη θερµοκρασία των χορηγουµένων υγρών 
στον ασθενή. 

2. Τα όρια της θερµοκρασίας, θα είναι ρυθµιζόµενα κατά βούληση 
τουλάχιστον στην περιοχή των 3οC έως πενήντα 50 οC.  

3. H θερµοκρασία ρύθµισης, όπως και η εκάστοτε επιτυγχανόµενη, θα 
εµφανίζεται σε ψηφιακή ένδειξη. 

4. Ο εν λόγω θάλαµος - ψυγείο θα λειτουργεί τροφοδοτούµενος από το ρεύµα 
του ασθενοφόρου µέσω ανεξάρτητου κυκλώµατος και πρέπει να είναι χαµηλής 
κατανάλωσης. 

 
4.22.2.13 Λαρυγγοσκόπιο (ψυχρού φωτισµού) 

1. Να είναι κατασκευασµένο βάσει του προτύπου ISO 7376 
2. Να αποτελείται από µία λαβή και έξι λάµες No 0, 1, 2, 3, 4, 5 τύπου 

McIntosh 
3. Η λαβή και οι λάµες να είναι µεταλλικές 
4. Η λαβή να είναι κανονική, διαµέτρου 28 mm και να δέχεται απλές 

αλκαλικέςµπαταρίες 
5. Να διαθέτει πηγή λευκού φωτισµού (4600 - 5500 °Κ), τύπου LED 
6. Να παρέχει εγγυηµένο φωτισµό 500 Lux σε απόσταση 20 mm από το άκρο 

της λάµας και µετά από δεδοµένο αριθµό κλιβανισµών, όπως προβλέπεται από 
το ISO 7376 

7. Στην λαβή να είναι η δυνατή η προσαρµογή και άλλων τύπων λαµών 
(Miller,µεταβλητού άκρου, κλπ.) 

8. Η οπτική ίνα να είναι αποσπώµενη χωρίς την χρήση εργαλείων 
9. Η βάση στην οποία τοποθετείται το λαµπάκι, να είναι µεταλλική 
10. Επί της λαβής και επί των λαµών να είναι χαραγµένο το Lot Number ή το 

Serial No. για εύκολη ιχνηλασιµότητά τους. 
11. Να συνοδεύεται από ειδικό βαλιτσάκι αποθήκευσης και µεταφοράς µιας 

λαβήςκαι πέντε (5) λαµών. 
12. Η λαβή και οι λάµες να κλιβανίζονται. 
 

4.22.2.14 Λαρυγγικές Μάσκες 
1. Να είναι µιας χρήσεως και αποστειρωµένη. 
2. Να είναι κατασκευασµένη από ιατρικό PVC latex free, µε γωνιώδη 

σωλήναανατοµικού σχήµατος για ευκολότερη τοποθέτηση. 
3. Να διαθέτει εργονοµικά ελαστικό και µαλακό cuff διπλής φραγής µε 

δυνατότητα διέλευσης Levin για εκκένωση στοµάχου και δυνατότητα αερισµού µε 
θετική πίεση µέχρι 37 cmH2O 

4. Να διαθέτει ενσωµατωµένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff 
ανεξάρτητοτου αεραγωγού και σύστηµα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η 
µετατόπιση. 





 

5. Να διατίθεται σε ατοµική συσκευασία και στα µεγέθη Νο. 1, 2, 3, 4 και 5. 
6. Να φέρονται εντός θήκης ή κιτίου έτοιµα για άµεση χρήση και 

συνοδευόµενεςαπό: 
1) Μία σύριγγα 50 ml για φούσκωµα του cuff. 
2) Λιπαντική ουσία. 
3) Αυτοκόλλητες ταινίες. 
4) Ένα ένθετο προστασίας έναντι πιθανού δαγκώµατος (σύνθλιψης) του 

σωλήνα. 
 

4.22.2.15 Συσκευή εξαγωγής ξένου σώµατος (life vac) 
1. Να είναι καινούργια και αµεταχείριστη. 
2.Να συνοδεύεται από δύο (2) µάσκες Νο 3 και  δύο µάσκες Νο 4, καθώς και 

φυλλάδιο οδηγίων. 
3. Να συνοδεύεται από θήκη, για να είναι εύκολα µεταφερόµενη. 
 

4.22.2.16 Σετ (3 τεµαχίων) συσκευών ακινητοποίησης Αυχένος (αυχενικά 
κολάρα) 

1. Το κέλυφος να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό 
υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική 
επένδυση από ατραυµατικό και µαλακό υλικό.  

2. Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο 
τραχειοτοµίας).  

3. Να είναι ακτινοδιαπερατό και συµβατό για εξέταση M.R.I και C.T. 
4. Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιµοποιείται για εύκολη αποθήκευση 
5. Να είναι µιας χρήσεως. 
6. Να µπορεί να προσαρµόζεται σε κάθε µέγεθος αυχένα ενηλίκων µε εύκολο 

µηχανισµό προσαρµογής καθ’ ύψος. 
7. Το υλικό να διατίθεται σε ατοµική συσκευασία και να συνοδεύεται από 

οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. 
 

4.22.2.17 Σύστηµα ακινητοποίησης κεφαλής 
1. Να είναι σχεδιασµένο για ανθεκτική χρήση και απόδοση. 
2. Να διαθέτει αφρώδη µαξιλαράκια κορµού και βάση µίας χρήσεως και 

ιµάντες κεφαλής Velcro. 
3. Να ακινητοποιεί όλα τα σχήµατα κεφαλής ανεξάρτητα της θέσης του 

τραύµατος. 
4. Να προσφέρει άµεση πρόσβαση στα αυτιά του ασθενή. 
5. Η βάση του να καθαρίζεται, να µπορεί να προσαρµόζεται στη σκληρή 

σανίδα ακινητοποίησης εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ουδέτερης θέσης του 
ασθενούς.  

6. Να είναι ακτινοδιαπερατό από ακτίνες Χ - Συµβατό µε ανίχνευση CT & MRI. 
7. Να διαθέτει κλεινόµενους κορµούς που να προσαρµόζονται γρήγορα και 

εύκολα εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα της κεφαλής. 
8. Να προσαρµόζει πλευρικά σε όλα τα σχήµατα κεφαλής και σε όλες τις 

στάσεις καθώς και στα περισσότερα κράνη µε τη χρήση ιµάντων. 
9. Οι ιµάντες κεφαλής να είναι προσβάσιµοι, να εφαρµόζονται και να 

αφαιρούνται εύκολα και να είναι ανθεκτικοί στη βροχή και στην υγρασία. 
10. Τα αφρώδη µαξιλαράκια κεφαλής να προάγουν την άνεση του ασθενούς. 
 

4.22.2.18 Σύστηµα απεγκλωβισµού και ακινητοποίησης σπονδυλικής στήλης 
τύπου γιλέκου 

1. Να είναι ιδανικό για χρήση σε όλες τις επείγουσες καταστάσεις. 





 

2. Να είναι κατάλληλο για θύµατα που είναι εγκλωβισµένα προκειµένου να 
ακινητοποιήσει την σπονδυλική τους στήλη. 

3. Πρέπει να έχει κατακόρυφη ακαµψία και οριζόντια ελαστικότητα για χρήση 
µεταφερόµενων µε κατάγµατα στην σπονδυλική στήλη. 

4. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενηλίκους. 
5. Να είναι κατάλληλο για χρήση για ακινητοποίηση του ισχίου και της λεκάνης 

σε περίπτωση κατάγµατος. 
6. Το κάλυµµα να είναι από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό. 
7. Οι ζώνες και οι αγκράφες να είναι χρωµατιστές για εύκολη αναγνώριση. 
8. Να είναι ακτινοδιαπερατό. 
9. Να διαθέτει τσάντα για να µεταφέρεται εύκολα, ιµάντες για σταθεροποίηση 

του αυχένα και του πηγουνιού και βοηθητικά µαξιλάρια για πλάτη και λαιµό. 
  

4.22.2.19 Στηθοσκόπιο 
1. Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. 
2. Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση. 
3. Τα άκρα που προσαρµόζονται στα αυτιά να καλύπτονται από µαλακό 

πλαστικό και να προσφέρουν καλή εφαρµογή 
4. Οι βραχίονες να είναι από ανοξείδωτο  υλικό και να παρέχουν καλή 

ακουστική 
5. Ο σωλήνας να είναι από ελαστικό υλικό το οποίο επιτρέπει το δίπλωµα του 

σωλήνα χωρίς να προκαλούνται σκασίµατα, ραγίσµατα, τοµές 
6. Το διάφραγµα του στηθοσκοπίου να εφαρµόζει στην επιφάνεια του 

σώµατος και να έχει βέλτιστη ακουστική και διαστάσεις περίπου 4 cm  
7. Να συνοδεύεται από ανταλλακτικά. 
 

4.22.2.20 Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες) 
1. Το σετ να αποτελείται από τέσσερα τεµάχια: 

- Μηριαίο (full leg) 
- Ποδοκνηµική (half leg) 
- Βραχιόνιο (fullarm) 
- Αντιβράχιο (halfarm)  

2. Να συνοδεύονται από τσάντα αποθήκευσης και µεταφοράς, και να 
αναγράφεται έξω από κάθε θήκη το µέγεθος του µέλους  

3. Να είναι κατασκευασµένοι από σκληρό βινύλιο 
4. Να φουσκώνουν µε το στόµα ή µε παροχή αέρα, µέσω τρόµπας 
5. Να φουσκώνουν γρήγορα και να αποβάλλεται ο αέρας το ίδιο γρήγορα  
6. Να διαθέτουν φερµουάρ ή ιµάντες τύπου Velcro για την ακινητοποίηση του 

µέλους  
7. Να διαθέτουν βαλβίδα caps lock µε προέκταση και να βρίσκεται 

τοποθετηµένη εξωτερικά του νάρθηκα  
8. Να είναι κατάλληλοι για την πραγµατοποίηση ακτινοδιαγνωστικών 

εξετάσεων και MRI  
9. Να είναι εύκολοι στο καθάρισµα και να µπορούν να απολυµανθούν 
10. Οι ελάχιστες διαστάσεις ανά µέλος, να είναι περίπου: 

Full leg: 85 X 35 Χ 35 cm 
Half leg: 55 X 30 X 30 cm 
Full arm: 70 X 20 X 15 cm 
Half arm: 40 X 20 X 15 cm 

11. Στο τελείωµα να είναι ανοιχτοί για τον έλεγχο κυκλοφορίας του 
αίµατος και µετατραυµατικού οιδήµατος 
 





 

4.22.2.21 ∆ιαγνωστικός φωτισµός 
1. Φωτιστικό στοιχείοLED ισχύος 12.000 Lux, µετρούµενη στην 
επιφάνεια του φορείου ασθενούς και σε απόσταση τουλάχιστον 100 cm 
από την φωτεινή πηγή και εντός περιοχής µε ελάχιστη διάµετρο 20 cm, να 
τοποθετηθεί σε κατάλληλο σηµείο του εσωτερικού του θαλάµου ασθενούς 
µε δυνατότητα ρύθµισης της κατεύθυνσης και της απόστασης της 
παρεχόµενης δέσµης για καλύτερη επισκόπηση ή µικροεπεµβάσεις σε 
οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος των µεταφερόµενων ασθενών.  
2. Ο προβολέας να στηρίζεται σε αρθρωτό σπαστό ή εύκαµπτο 
(σπιράλ) βραχίονα. 
 

4.22.2.22 Αναρτήρες ορών – φιαλών 
1. Στην οροφή του ασθενοφόρου και πάνω ακριβώς από το κύριο φορείο, όσο 

και από το εφεδρικό, όταν βρίσκεται αναπτυγµένο, να κατασκευαστούν κρύπτες 
υποδοχής φιαλών ορών ή αίµατος µε καπάκι, που να κλείνει όταν δεν 
χρησιµοποιείται µε ειδικό σύρτη ή µαγνήτη ή µε ειδικό µηχανισµό. 

2. Σε κάθε κρύπτη να µπορούν να αναρτώνται τουλάχιστον δύο (2) φιάλες, οι 
οποίες να ακινητοποιούνται µε ειδικούς ιµάντες ή διαφορετικό σύστηµα 
συγκράτησης στην εσωτερική επιφάνεια του καλύµµατος (καπάκι) της κρύπτης, 
το οποίο οφείλει να έχει στρογγυλεµένες και ατραυµατικές κατά το δυνατόν 
γωνίες. 

3. Κάθε άλλη πρόταση διασκευαστή να κριθεί και να αξιολογηθεί από την 
εργονοµία και την κατασκευαστική του τελειότητα. 

 
4.22.3 Παροχές Οξυγόνου 
 

4.22.3.1 Σταθερή παροχή Οξυγόνου. 
1. Να προσφερθούν τρεις (3) φιάλες οξυγόνου χωρητικότητας η κάθε µία 2000 

lt (10 lt x 200 ατµ.) λόγω οµοιογένειας υλικού. 
2. Οι φιάλες να είναι κατασκευασµένες από ειδικό χάλυβα και να στηρίζονται 

κατακόρυφα σε ειδικά διασκευασµένες βάσεις. 
3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να µην απαιτείται η αφαίρεση οποιουδήποτε 

στοιχείου ή εξοπλισµού του ασθενοφόρου για να είναι ευχερής η αντικατάσταση 
των φιαλών αυτών. 

4. Η συγκράτησή τους να επιτυγχάνεται µε ειδικό µηχανισµό ασφαλείας 
(αποκλείονται υφασµάτινοι ή ελαστικοί ιµάντες), εύχρηστο και προσιτό στο 
πλήρωµα και κατά τρόπο που να µην επιτρέπεται η απόσπασή τους από την 
επιφάνεια στήριξης σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής του οχήµατος. 

5. Κατά µήκος του σώµατος της φιάλης να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2)  
µηχανισµοί συγκράτησης και στερέωσης. 

6. Να αξιολογηθεί ιδιαίτερα η ασφάλεια στην πρόσκρουση επ’ αυτών και των 
εξαρτηµάτων τους (µανόµετρα κ.λ.π.) του πληρώµατος και των ασθενών, καθώς 
και η ασφάλεια των κλείστρων τους. 

7. Εάν υπάρχουν θύρες που καλύπτουν του χώρους τοποθέτησης των 
φιαλών οξυγόνου, θα πρέπει το άνοιγµα των θυρών αυτών να είναι απολύτως 
απρόσκοπτο και να µην εµποδίζεται από άλλο εξοπλισµό που θα πρέπει να 
αφαιρεθεί ή µετακινηθεί, εκτός και εάν η αφαίρεση του εµποδίζοντος εξοπλισµού 
είναι δυνατή εντός χρόνου δέκα (10) δευτερολέπτων και δίχως τη χρήση 
εργαλείων. 

8. Ακόµη, θα πρέπει στο σηµείο που βρίσκονται οι ενδείξεις των µανοµέτρων 
των φιαλών, οι θύρες να έχουν διάφανο τµήµα, ώστε να µην εµποδίζεται η 
ανάγνωσή τους. 





 

9. Το οξυγόνο από τις φιάλες να καταλήγει, µε σύστηµα σωληνώσεων 
µεταφοράς που πρέπει να διασφαλίζει τη µη διαρροή οξυγόνου, σε πίνακα 
(πάνελ) µέσω µανοεκτονωτού τριών ατµοσφαιρών και δείκτη πίεσης. 

10. Ο πίνακας να διαθέτει τρεις (3) λήπτες και µανόµετρο ενδεικτικό του 
βαθµού εκτόνωσης. 

11. Ο δείκτης του µανόµετρου πρέπει να είναι προσιτός και ορατός. 
12.Το όλο σύστηµα να διαθέτει συναγερµό (µε ηχητικό σήµα) διαβάζοντας τις 

πληροφορίες από δύο (2) αισθητήρες σε περίπτωση που το περιεχόµενο σε 
οξυγόνο είναι πάνω ή κάτω από τα προκαθορισµένα όρια (alarm max ή min). 

13. Το όλο σύστηµα να συνοδεύεται από δύο (2) συσκευές 
οξυγονοθεραπείας, οι οποίες να προσαρµόζονται µε ταχυσύνδεσµο τριών 
σηµείων (Bayonett), να διαθέτουν ροόµετρο 0 – 15 lt / min και ειδική υποδοχή για 
την προσαρµογή ελαστικού εύκαµπτου σωλήνα για χορήγηση οξυγόνου µε 
µάσκα ή συσκευή τεχνητού αερισµού (AMBU). 

 
4.22.3.2 Φορητή παροχή Οξυγόνου 

1. Να προσφερθούν δύο (2) πρόσθετες φορητές φιάλες οξυγόνου 
χωρητικότητας 400 lt η κάθε µία (2lt x 200 ατµ.), αποθηκευµένες σε κατάλληλα 
διαµορφωµένη θέση στήριξης στο θάλαµο ασθενούς. 

2. Η κάθε φορητή φιάλη να διαθέτει µανοεκτονωτή και ενσωµατωµένο κυκλικό 
ροόµετρο και να µεταφέρεται σε ειδική θήκη από αδιάβροχο ύφασµα 
πολυαµιδίου µε δυνατότητα ανάρτησης από τον ώµο. 

3. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της φορητής φιάλης µε τον φορητό 
αναπνευστήρα. 

4. Γενικά οτιδήποτε αφορά στον εξοπλισµό των ασθενοφόρων οχηµάτων µε 
συστήµατα παροχής οξυγόνου πρέπει να εναρµονίζονται µε το πρότυπο CEN 
EN 1789:2007. 

 
4.22.4Ανταλλακτικά και SERVICE Ιατρικού Εξοπλισµού 

Η προµηθεύτρια εταιρία να εξασφαλίζει µέσω τρίτου/ων υπεύθυνο SERVICE 
του εξοπλισµού παραγράφων 4.22.2.4, 4.22.2.5, 4.22.2.7, 4.22.2.8, 4.22.2.9,  το 
οποίο αφενός θα φέρει εξουσιοδοτήσεις επισκευής από τον/ους κατασκευαστή/ές 
των ιατρικών οργάνων και αφετέρου θα έχει πιστοποιηθεί από φορέα 
διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που µετέχει σε 
Συµφωνία Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης µε το ΕΣΥ∆ σχετικά µε την 
Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ποιότητας για Ιατρικής χρήσης 
Προϊόντα κατά ISO 13485:2016,  και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 
δέκα (10) χρόνια. Ο προµηθευτής στο στάδιο των τεχνικών προσφορών θα 
προσκοµίσει αντίγραφα των εξουσιοδοτήσεων και των Πιστοποιητικών. 
 
4.22.5 Καθίσµατα προσωπικού 

1. Τα καθίσµατα γενικά που να τοποθετηθούν στον θάλαµο ασθενών, να 
πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, µαλακά, γεµισµένα και επικαλυµµένα µε 
ειδικό υλικό (βραδύκαυστο), ανθεκτικό στην πλύση και αποστείρωση µε διάλυµα 
οικιακής χρήσεως Χλωρίνη 10%.  

2. Τα καθίσµατα να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας εγκεκριµένου τύπου τριών 
σηµείων αυτόµατης περιέλιξης και µε σωστή τοποθέτηση και εφαρµογή στο 
σώµα του καθήµενου.  

3. Τα καθίσµατα να διαθέτουν προσκέφαλο.  
4. Η πλάτη και το προσκέφαλο να είναι τοποθετηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να εξασφαλίζουν το ανατοµικό κάθισµα του καθήµενου.  
5. Οι ελάχιστες διαστάσεις των καθισµάτων να είναι: 





 

Πλάτος τουλάχιστον 450 mm. 
Βάθος τουλάχιστον 400 mm. 
Πάχος τουλάχιστον 50 mm. 

6. Επίσης θα καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις:  
1) Ένα (1) κάθισµα πληρώµατος Ο/Α , που θα είναι τοποθετηµένο 

πλησίον της κεφαλής του φορείου µε κατεύθυνση προς τον ασθενή του 
κύριου φορείου για την παροχή νοσηλείας. Θα έχει πτυσσόµενα µπράτσα 
στήριξης και δυνατότητα αναδίπλωσης.   

2) Ένα ή δύο πτυσσόµενο/α – αναδιπλούµενο/α κάθισµα/τα 
πληρώµατος Ο/Α που θα είναι τοποθετηµένο αντικριστά του φορείου µε 
φορά προς εµπρός και µε περιστροφή τους προς τα αριστερά, ώστε να 
αποκτούν φορά κατεύθυνσης στο φορείο. Να είναι τοποθετηµένο/α στη 
δεξιά πλευρά του θαλάµου ασθενούς. Να φέρουν έναν πτυσσόµενο 
βραχίονα στήριξης αριστερά. Το/α κάθισµα/τα αυτό/ά θα αναδιπλώνονται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη του εφεδρικού φορείου. 

 
4.22.6 Ντουλάπια-Ερµάρια 

1. Εκτός από τις δύο (2) θήκες των ειδικών βαλιτσών Α' βοηθειών, θα 
προβλεφθούν επίσης δύο (2) ντουλάπια για τοποθέτηση καθαρού και ακάθαρτου 
ιµατισµού, ικανού όγκου για κάλυψη αναγκών του ασθενοφόρου.  

2. Επίσης, σε προσιτό µέρος πλησίον του ασθενή, θα κατασκευαστούν 
ντουλάπια ή συρτάρια αναλόγων διαστάσεων, µε αφαιρούµενα ή µεταθετά 
χωρίσµατα, για τοποθέτηση φαρµακευτικού, επιδεσµικού υλικού και εργαλείων 
για άµεση χρήση.  

3. Το πλήθος και το µέγεθος των ντουλαπιών συναρτάται µε τη διάταξη του 
εξοπλισµού και τη λειτουργικότητα της λύσης που θα προταθεί.  

4. Θα προβλεφθούν ενισχύσεις και αναµονές στα πλάγια τοιχώµατα και 
πλησίον του κύριου φορείου, που θα χρησιµεύσουν για στερέωση οργάνων 
καρδιακού Monitoring και τεχνητής αναπνοής, στις περιπτώσεις που παραστεί 
ανάγκη.  

5. Τα ερµάρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµα για να 
καθαρίζονται. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι λεία και ανθεκτική στη διάβρωση 
ή την οξείδωση. Το υλικό κατασκευής τους να µην εµποτίζεται από υγρά και να 
είναι ανθεκτικό στα απολυµαντικά και καθαριστικά µέσα.  

6. Τα συρτάρια να διαθέτουν µηχανισµό ο οποίος να επιτρέπει την 
ανεµπόδιστη λειτουργία τους (άνοιγµα – κλείσιµο). Να διαθέτουν επίσης ειδική 
ασφάλεια η οποία να µην επιτρέπει την απόσπασή τους από τον µηχανισµό τους 
παρά µόνο όταν χρειάζεται να γίνει καθαριότητα στο εσωτερικό τους. Να 
διαθέτουν χειρολαβές που να µην προεξέχουν (αποφυγή τραυµατισµού) και 
ειδικό σύστηµα που να τα ασφαλίζει µεµονοµένα και να µην επιτρέπει το ακούσιο 
άνοιγµα τους όταν το ασθενοφόρο κινείται.  

7. Τα ερµάρια να κλείνουν και να ασφαλίζουν µε µηχανισµό ο οποίος να µην 
επιτρέπει το αυτόµατο άνοιγµα (κίνδυνος τραυµατισµού), όταν το ασθενοφόρο 
κινείται.  

8. Εάν κατασκευασθούν προθήκες, να διαθέτουν συρόµενα κρύσταλλα 
ασφαλείας βάσει της κείµενης Νοµοθεσίας (Κ.Ο.Κ, άρθρο 81, παράγραφος 7, 
όπως αυτό κάθε φορά εξειδικεύεται µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις) ή 
“Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) διαφανή που να κινούνται σε 
ειδικές ράγες µε ευχέρεια και να ασφαλίζουν έτσι ώστε να µην ανοιγοκλείνουν 
όταν το ασθενοφόρο κινείται.  





 

9. Εάν κατασκευασθούν ράφια – θήκες πρέπει οι επιφάνειες – γωνίες κτλ να 
είναι ατραυµατικές.  

10. Γενικά τα ερµάρια – συρτάρια – προθήκες κτλ πρέπει να κλείνουν ερµητικά 
προφυλάσσοντας το εσωτερικό από την είσοδο σκόνης κτλ.  

11. Ειδικά τα ερµάρια του ακάθαρτου ιµατισµού, σε µια επιφάνεια τους πρέπει 
να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγµατα (περσίδες) εξαερισµού.  

12. Στην εξωτερική επιφάνεια και σε εµφανές σηµείο των συρταριών – 
ερµαρίων να υπάρχουν ενδείξεις – ετικέτες του περιεχοµένου τους.  

13. Οι κατασκευές αποθήκευσης – φύλαξης (συρτάρια – ερµάρια – προθήκες 
– ράφια κτλ) και οτιδήποτε προεξέχει πρέπει να καλύπτεται από ατραυµατικό 
υλικό προστατεύοντας το πλήρωµα και τους ασθενείς κατά την µεταφορά τους.  

14. Στην αριστερή πλευρά του θαλάµου ασθενών και πλησίον της οροφής να 
υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ντουλάπια που να φέρουν στην πρόσοψή τους 
συρόµενα κρύσταλλα ασφαλείας ή “Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) 
διαφανή, για την τοποθέτηση ιατροφαρµακευτικού υλικού. 

15. ∆ύο (2) επίσης τουλάχιστον ντουλάπια µε συρόµενα κρύσταλλα ασφαλείας 
ή “Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) διαφανή να υπάρχουν επίσης 
στην αριστερή πλευρά και πλησίον της πίσω θύρας. 

16. Στην αριστερή πλευρά του θαλάµου ασθενών να υπάρχουν επίσης δύο (2) 
τουλάχιστον ντουλάπια για την αποθήκευση ιατροφαρµακευτικού υλικού. 

17. Στην δεξιά πλευρά του θαλάµου ασθενών και πλησίον της οροφής να 
υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ντουλάπια που να φέρουν στην πρόσοψή τους 
συρόµενα κρύσταλλα ασφαλείας ή “Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) 
διαφανή, για την τοποθέτηση ιατροφαρµακευτικού υλικού. 

 
4.23 Χρωµατισµός - Σήµατα 
Ο χρωµατισµός του αµαξώµατος του Ο/Α θα είναι λευκός, αντίστοιχος/ 

ισοδύναµος των χρωµατισµών των λοιπών ασθενοφόρων του ΠΝ που είναι 
BIANCOBANCHISAcode 249/F.  

Ο προµηθευτής θα συµπληρώσει - ολοκληρώσει τις απαραίτητες σηµάνσεις 
(λωρίδες, σήµατα, γράµµατα, κλπ.) κατά τις υποδείξεις της υπηρεσίας όπως 
ακολούθως: 

1. Τοποθετείται αυτοκόλλητη λωρίδα µε τη λέξη “ΑΜΒULΑΝCΕ”  στο 
µπροστινό µέρος  του ασθενοφόρου, πάνω στο καπό,  µε γράµµατα 
οπισθοαντανακλαστικά χρώµατος πορτοκαλί τυπωµένα αντίστροφα (ύψος 
γραµµάτων δεκαπέντε (15) cm). 

2. Τοποθετούνται εξωτερικά τέσσερα (4) οπισθοαντανακλαστικά αυτοκόλλητα 
µε το σήµα (έµβληµα) τον ασθενοφόρων του Πολεµικού Ναυτικού,δύο (2) σήµατα 
στο πίσω µέρος του ασθενοφόρου, στους δύο (2) υαλοπίνακες και αντίστοιχαδύο 
(2) σήµατα ένα (1) σε κάθε πλευρά της καµπίνας ασθενούς του ασθενοφόρου και 
στο κέντροτου πίσω παραλληλόγραµµου πλαισίου. Τα σήµατα  έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

1) Είναι κυκλικά.  
2) Επί λευκής αυτοκόλλητης οπισθοαντανακλαστικής επιφάνειας είναι 

τυπωµένοι δύο (2) οµόκεντροι κύκλοι χρώµατος κόκκινου διαµέτρων 40 cmκαι 
31,5cm αντίστοιχα για τα σήµατα στο πίσω µέρος του ασθενοφόρου και 
45cmκαι 35,5cm αντίστοιχα για τα πλαϊνά σήµατα. 

3)Στο κέντρο κάθε σήµατος είναι τυπωµένο το Άστρο της Ζωής χρώµατος 
µπλε και επ’ αυτού το Φίδι της Ιατρικής (ράβδος του Ιπποκράτη µε το φίδι, 
χρώµατος λευκού). 





 

4) Στο χώρο εντός των δύο οµόκεντρων κύκλων είναι ανεπτυγµένες οι 
λέξεις ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ στο άνω µέρος και ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ στο κάτω 
µέρος τυπωµένες µε χρώµα ΜΠΛΕ.  
3. Το ασθενοφόρο θα φέρει περιµετρική οπισθοαντανακλαστική λωρίδα, µε 

µέγιστο πάχος είκοσι δύο (22) cm, χρώµατος πορτοκαλί και σε ύψος περί το 1/3 
της καµπίνας, ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος. Στο µπροστινό µέρος του 
ασθενοφόρου (καπό) η λωρίδα θα είναι στο κάτω µέρος του καπό και θα έχει 
πάχος πέντε (5) cm. 

 
4. Στο πίσω κάτω και αριστερό 

µέρος της αριστερής οπίσθιας 
πόρτας του Ο/Α και επίσης επί  
του καπό, πάνω δεξιά (πλευρά 
του συνοδηγού) θα φέρεται το 
δεξιά εικονιζόµενο σήµα του ΠΝ, 
είτε αυτοκόλλητο είτε βαµµένο επί 
του σασιού. 

∆ιάµετρος εικονιζόµενου κύκλου 
16cm. 

 

 
 
 
4.24 Παρελκόµενα 
Το Ο/Α θα είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω παρελκόµενα :  
4.24.1 Μεταλλικό ή από άλλο υλικό µεγάλης αντοχής εργαλειοφόρο κιβώτιο εκτός 

θαλάµου ασθενών που θα περιλαµβάνει πέραν των όσων απαιτούνται από τον 
ΚΟΚ και τα παρακάτω :  

1. Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση 
τροχού.  

2. Μια (1) ποδοκίνητη αντλία πλήρωσης αέρα ελαστικών µε πιεσόµετρο. 
3. Ένα (1) τρίγωνο. 
4. Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών ροµβοειδών αλυσίδων, κρίκου 

τετραγωνικής διατοµής, τοποθέτησης τριών κινήσεων χωρίς µετακίνηση ή 
ανύψωση του οχήµατος και ασφάλιση µε ταχυσύνδεσµο, µέσα σε θήκη από 
σκληρό πλαστικό.  

5. Μια (1) σειρά γερµανικών κλειδιών (6-8 τεµ) και ένα (1) ρυθµιζόµενο 
γαλλικό κλειδί.  

6. Ένα (1) εργαλείο απεγκλωβισµού(θραύσης κρυστάλλων/υαλοπινάκων)και 
ένα (1) σφυρί. 

7. Ένα (1) πλαγιοκόπτη (πένσα) 
8. Μια (1) ελαιορροή.  
9. ∆υο (2) κοχλιοστρόφια (µικρό-µεγάλο).   
10. Έναν (1) πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως µε ενδείξεις και ότι άλλο 

απαιτείται, ώστε το όχηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (έναν 
πυροσβεστήρα τύπου 2, των 3 Kgr, τοποθετηµένο  είτε στο θάλαµο του οδηγού 
είτε στο θάλαµο του ασθενούς).   

Το υλικό πυρόσβεσης θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον (οδηγία ΕΕ).  
11. Φαρµακείο µε συλλογή Α’ Βοηθειών και για τα πέντε (5) άτοµα σύµφωνα 

µε τον ΚΟΚ. 
4.24.2 Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωµιωµένα ή 

να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση. 





 

 
4.25 Συσκευασία – Επισηµάνσεις 
Εάν απαιτηθεί το Ο/Α θα παραδοθεί συσκευασµένο ώστε να προφυλάσσονται τα 

τµήµατα εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να φθαρούν ή να υποστούν βλάβη εκ 
µεταφοράς και υπαίθριας αποθήκευσης. Σε κατάλληλη θέση επί του πλαισίου θα 
επικολληθεί ή συγκολληθεί στερεά µεταλλική πινακίδα στην οποία θα 
αναγράφονται:  

1. ΥΛΙΚΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΝΑΥΤΙΚΟΥ   
2. Στοιχεία του προµηθευτή 
3. Αριθµός Σύµβασης και το έτος κατασκευής 
4. Η ακριβής ονοµασία του οχήµατος. 
5. Οι διαστάσεις του Ο/Α 
6. Το µικτό και ωφέλιµο βάρος του Ο/Α. 
 

4.26 Τεκµηρίωση 
1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του Ο/Α θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια ή Prospectus και θα επισηµανθούν 
τόσο οι συγκεκριµένες απαιτήσεις των περιγραφών που ικανοποιούνται, όσο και 
οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή ακόµη πρόσθετες ή εναλλακτικές 
δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, για να είναι δυνατή η 
σύγκριση και αξιολόγηση.  

2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτοµερή σχέδια – prospectus, µε 
αναλυτικές διαστάσεις (οχήµατος, θαλάµου, καρότσας κλπ), αναλυτική 
περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και πλήθους του εξοπλισµού και 
κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνόλου, ώστε 
να προκύπτει ότι πληρούνται και οι απαιτήσεις, στο σύνολό τους, µε ποινή 
αποκλεισµού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.  

3. Ειδικότερα για τον κινητήρα θα δοθούν πλήρη οικονοµοτεχνικά στοιχεία 
λειτουργίας, απόδοσης για ανάλογη αξιολόγηση(κατανάλωση κινητήρα για 
κυκλοφορία του Α/Ο σε αστική/ηµιαστική περιοχή). 

 
4.27 Ειδικό Έντυπο 
Κάθε προµηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συµπληρώσει και να υποβάλει 

συνηµµένα µε την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα 
γραφούν τα παρακάτω:  

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος 
2. Τύπος οχήµατος και είδος κατασκευής 
3. Κυλινδρισµός κινητήρα, αριθµός και διάταξη κυλίνδρων. 
4. Μέγιστη ισχύς κινητήρα σύµφωνα µε την ισχύουσα οδηγία EEC ή κατά ISO 

1585, στις αντίστοιχες στροφές 
5. Μέγιστη ροπή στρέψης κινητήρα (διάγραµµα ισχύος-ροπής) στις 

αντίστοιχες στροφές  
6. Μέγιστος αριθµός στροφών κινητήρα 
7. Σχέση συµπίεσης 
8. Ανώτατη ταχύτητα οχήµατος 
9. Στοιχεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά) 
10. Ικανότητα αναρρίχησης µε πλήρες φορτίο  
11. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου, κατανάλωση και χωρητικότητα 

αποθήκης καυσίµου  
12. Τύπος συµπλέκτη κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού και συστήµατος 

ανάρτησης  





 

13. ∆ιαστάσεις των ελαστικών, ο τύπος, η µάρκα, το έτος παραγωγής και το 
εργοστάσιο κατασκευής  

14. Τύπος συστήµατος διεύθυνσης και πέδησης 
15. Τύπος, τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή και ένταση εναλλακτήρα 
16. Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος 
17. Εσωτερικές διαστάσεις οχήµατος 
18. Μεταξόνιο και ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
19. Ίδιο βάρος οχήµατος και ωφέλιµο φορτίο 
20. Τύπος καθισµάτων και επένδυσή τους 
21. Εργαλεία οχήµατος. 

 
5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στην προσφορά του να επισυνάψει 

Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγµα του οποίου, µε οδηγίες 
συµπλήρωσης, βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ» (http://www.geetha.mil.gr), επιλέγοντας αρχικά 
«ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ».     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.  

 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Ο κατασκευαστής-διασκευαστής του Ο/Α πρέπει να είναι πιστοποιηµένος 
µε ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τις 
εργασίες κατασκευής-διασκευής του συγκεκριµένου τύπου ή αντίστοιχων τύπων 
Ο/Α, παρέχοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

2. Το Ο/Α θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες που ισχύουν για τα υπόψη οχήµατα, θα φέρει την σήµανση CE.  

3. Το υπό προµήθεια υλικό θα διαθέτει έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του 
στην Ελλάδα.  

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος προµηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο 
πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των 
επιµέρους αντικειµένων της προµήθειας που αφορούν στη λειτουργία, 
εκπαίδευση, εγγυήσεις και τεχνική υποστήριξη. 
 

 

 

 

 
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ  

7.1  Τεχνική Υποστήριξη 

1. Ο κατασκευαστής ή/και διασκευαστής θα αναλάβει και θα δεσµευθεί για τη 
δωρεάν εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών προγραµµατισµένης συντήρησης 
καθώς και δωρεάν διάθεσης ανταλλακτικών-ελαιολιπαντικών που απαιτούνται 
στην προγραµµατισµένη συντήρηση για τα τρία (3) πρώτα χρόνια ή 100.000km 
στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του κατασκευαστή(όπως παρακάτω). Για το 





 

σκοπό αυτό θα υποβάλλει και κατάλογο των αντίστοιχων εργασιών και 
ανταλλακτικών.  

2. Ο προµηθευτής επίσης θα δεσµευθεί για τη δωρεάν εκτέλεση των 
απαιτούµενων εργασιών προγραµµατισµένης συντήρησης για τα τρία (3) πρώτα 
χρόνια, των συσκευών του βασικού εξοπλισµού του θαλάµου των ασθενών από 
εξειδικευµένα συνεργεία συντήρησης (όπως παρακάτω) των κατασκευαστριών 
εταιρειών των συσκευών. 
 
7.1.1 Αναβάθµιση- Ανάπτυξη (Options) 

1. Ο προµηθευτής του Ο/Α δύναται να υποβάλλει κατάλογο συστηµάτων ως 
πρόσθετων παρελκόµενων (Options), τα οποία ως σκοπό θα έχουν την αύξηση 
των ικανοτήτων του Ο/Α. 

2. Είναι επιθυµητό από την Υπηρεσία, να προσφερθεί από τον προµηθευτή 
ως option η επέκταση της ανάληψης από εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του 
κατασκευαστή (όπως παρακάτω), της προγραµµατισµένης συντήρησης και των 
συµπεριλαµβανοµένων αναλωσίµων και ανταλλακτικών, από τα απαιτούµενα, 
περιγραφόµενα στην παράγραφο 7.1, τρία (3) έτη-100.000km σε δέκα (10) έτη-
300.000km. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλει και κατάλογο των αντίστοιχων 
εργασιών και ανταλλακτικών.  

3. Είναι επιθυµητό από την Υπηρεσία, να προσφερθεί από τον προµηθευτή 
ως option η επέκταση της εγγύησης από τρία (3) έτη-100.000km σε δέκα (10) 
έτη-300.000km.  

4. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα µε την υπογραφή της σύµβασης ή αργότερα 
και σε προθεσµία έξι (6) µηνών, να αποφασίσει για την τυχόν προµήθεια των 
όποιων προσφερόµενων παρελκόµενων ή της επιπλέον προγραµµατισµένης 
συντήρησης. 

 
7.1.2 Ειδικά Εργαλεία (Special Τools) 
 

1. Ο προµηθευτής θα καταθέσει προσφορά για µία (1) σειρά ειδικών 
εργαλείων (Special tools), τα οποία λόγω της ιδιοκατασκευής τους είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση επισκευών από τον Εργοστασιακό φορέα του 
αντίστοιχου Κλάδου των Ε∆.  

2. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα µε την υπογραφή της σύµβασης, ή 
αργότερα και σε προθεσµία έξι (6) µηνών, να αποφασίσει για την προµήθεια των 
υπόψη ειδικών εργαλείων. 
 

 
7.1.3 Κατάσταση Ανταλλακτικών 

1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα µε την υπογραφή της σύµβασης, ή 
αργότερα και σε προθεσµία έξι (6) µηνών, να αποφασίσει για την προµήθεια 
αναλώσιµων µικροανταλλακτικών και ανταλλακτικών που είναι αναγκαία για τη 
συγκρότηση αρχικού αποθέµατος για υποστήριξη του Ο/Α µε όµοιες εγγυήσεις. 

2. Τα υπόψη αναλώσιµα µικροανταλλακτικά και ανταλλακτικά ενδεικτικά είναι : 
 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

1 Κινητήρας 

2 Κιβώτιο ταχυτήτων 

3 Προθερµάνσεις κινητήρα 





 

    
Ο Προµηθευτής θα δεσµευτεί εγγράφως για την ύπαρξη των υπόψη 

µικροανταλλακτικών, ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων. 
 
7.1.4   Χρόνος Παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης του Ο/Α σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα 
καθορισθεί στη διακήρυξη του διαγωνισµού, και δεν αποτελεί αντικείµενο της 
ΠΕ∆. 
 
7.2  ΤεχνικήΚάλυψη - Εγγυήσεις 

 
1. Ο προµηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί µέρους συγκροτηµάτων), 

στην προσφορά του θα εγγυηθεί την οµαλή – ανεµπόδιστη λειτουργία του Ο/Α 
συµπεριλαµβανοµένου και του κινητήρα του και του εξοπλισµού του θαλάµου των 
ασθενών, καθώς και την συντήρησή του, για τα πρώτα τρία (3) χρόνια τουλάχιστον 
ή για 100.000 Km (όποιο από τα δύο µεγέθη λήξει πρώτο), σε κανονικές συνθήκες 
χρήσης και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήµατα ή και ολόκληρο το Ο/Α, 
για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού 
ή αντικανονική συντήρηση.  

2. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προµηθευτή για συντήρηση - 
επισκευές του Ο/Α, θα απαντώνται µε ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράµµατος 
ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3) ηµέρες το αργότερο  

4 Ιµάντας δυναµό 

5 Ιµάντας αντλίας νερού 

6 Φίλτρο αέρος 

7 Φίλτρο λαδιού 

8 Προφίλτρο καυσίµου 

9 Φίλτρο καυσίµου 

10 Μίζα πλήρης 

11 ∆ίσκος – πλατώ – ρουλεµάν 

12 Σετ φλάντζα γενικής 

13 Βαλβίδα θερµοκρασίας νερού 

14 Αντλία πετρελαίου 

15 Αντλία νερού 

16 Αντλία φρένων 

17 Τακάκια – σιαγώνες φρένων σετ 

18 ∆ισκόφρενα –ταµπούρα 

19 Φανάρι πλήρες εµπρός (προβολέας) 

20 Φανάρι πλήρες πίσω 

21 Κάθισµα οδηγού 

22 Ανεµοθώρακας 

23 Προφυλακτήρας 

24 Ιµάντας χρονισµού 

25 Φίλτρο θαλάµου ασθενών 





 

3. Ο προµηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωµένος, µετά 
από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωµαλίας του Ο/Α, να συντάσσει και να 
καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγµατογνωµοσύνης µε τα αίτια – παραλείψεις 
που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών.  

4. Θα εγγυηθεί για το χρώµα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) 
χρόνια τουλάχιστον.  

5. Για την υποστήριξη του Ο/Α και του εξοπλισµού σε ανταλλακτικά θα 
εγγυηθεί για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη παράδοσή του για διατήρηση του 
σε λειτουργία. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προµηθευτή για ανταλλακτικά θα 
ικανοποιούνται σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες το αργότερο.  

6. Ο κατασκευαστής του Ο/Α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον στις 
πρωτεύουσες Νοµών Αττικής και Χανίων, δίκτυο εξουσιοδοτηµένων συνεργείων 
συντήρησης και αποθήκη ανταλλακτικών το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του 
ο διασκευαστής ή/και κατασκευαστής και το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις 
υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραµµατισµένης συντήρησης των πρώτων 
τριών (3) ετών. Επίσης θα αναφέρει τουλάχιστον ένα εξειδικευµένο συνεργείο 
συντήρησης στη χώρα για κάθε συσκευή του βασικού εξοπλισµού του θαλάµου των 
ασθενών.  

7. Επιπλέον και όσον αφορά τις ανωτέρω ιατρικές συσκευές, ο προµηθευτής 
(διασκευαστής –κατασκευαστής του Ο/Α) θα προσκοµίσει εγγυήσεις από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες για κάλυψη τουλάχιστον τριών χρόνων λειτουργίας τους. 
Επίσης θα εγγυηθεί (µε ρήτρα αντικατάστασης της συσκευής µε νέα αντίστοιχων 
δυνατοτήτων) την διάθεση ανταλλακτικών τους για τουλάχιστον δέκα χρόνια. 

 
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Η Βιβλιογραφία συντήρησης θα δοθεί σε τρείς (3) πλήρεις ξεχωριστές σειρές στον 
ΚΣΑΝ. Μία πλήρης σειρά της Βιβλιογραφίας στην Ελληνική γλώσσαή όπου δεν 
υφίσταται στην Αγγλική γλώσσα, θα κατατεθεί µε την προσφορά για την αξιολόγησή 
της ως προς την πληρότητα και καταλληλότητά της από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού. Οι ποσότητες αναλυτικά για την κατωτέρω Βιβλιογραφία θα είναι:  

1.  Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του Ο/Α, ένα για κάθε Ο/Α 
2.  Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών, τρία (3) σετ. 
3.  Εγχειρίδιο ανταλλακτικών, τρία (3) σετ.  
4. Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης –λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης των 

συσκευών βασικού και ειδικού εξοπλισµού του θαλάµου ασθενών, ένα για κάθε 
συσκευή. 

 
 
 
 
9. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για το χειρισµό του Ο/Α και του εξοπλισµού του και θα είναι στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Η θέση και η λειτουργία όλων των συστηµάτων και οργάνων ελέγχου θα 
καλύπτονται µε φωτογραφίες ως και περιγραφές που θα περιλαµβάνουν κατ’ 
ελάχιστο τα κάτωθι :  

1. Πλήρη περιγραφή του Ο/Α και εξοπλισµού.  





 

2. Προετοιµασία για τη λειτουργία και χρήση του Ο/Α αµέσως µετά την 
παραλαβή.  

3. Ηµερησία Επιθεώρηση, συντήρηση και έλεγχος ετοιµότητας. 
4. Περιοδική επιθεώρηση από τον χειριστή / οδηγό. 
5. ∆ιαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του Ο/Α. 
 
9.1 Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών οχήµατος 
Το Ο/Α θα συνοδεύεται από τρία Εγχειρίδια συντήρησης, επισκευών και 

διάγνωσης βλαβών στην Ελληνική σε τρεις (3) οπτικούς δίσκους (CD) 
αναγνώσιµους από συµβατά PC (χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή 
πρόσθετο Software ή Hardware) και σε τρία (3) βιβλία εικονογραφηµένα. 

 
9.2 Εγχειρίδιο ανταλλακτικών 
Το Ο/Α επίσης θα συνοδεύεται από τρεις (3) εικονογραφηµένους καταλόγους 

ανταλλακτικών σε οπτικούς δίσκους (CD) αναγνώσιµους από συµβατά PC (χωρίς 
να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware) και σε τρία (3) 
βιβλία εικονογραφηµένα ανταλλακτικών.  

Θα έχουν εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο 
προσδιορισµό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτηµάτων και ειδικού 
εξοπλισµού. Επίσης θα περιέχουν ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχοµένων. 

 
9.3 Τεχνικά Εγχειρίδια χρήσης– λειτουργίας-συντήρησης Συσκευών Θαλάµου 

Ασθενών 
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για το χειρισµό της συσκευής και την περιοδική της συντήρηση και θα 
είναι στην Ελληνική κατά προτίµηση ή Αγγλική γλώσσα.  

Τα εγχειρίδια θα είναι αναλυτικά µε περιγραφές και φωτογραφίες-
σχεδιαγράµµατα και θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι :  

1. Πλήρη περιγραφή της συσκευής. 
2. ∆ιαδικασίες Χρήσης 
3. Περιοδικότητα επιθεώρησης και συντήρησης και διαδικασίες αυτών 
 
10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
10.1 Ο προµηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να εκπαιδεύσει 

προσωπικό των Ε∆ στις εγκαταστάσεις του στην Ελλάδα ή σε κεντρικό χώρο που 
θα υποδειχθεί, σε προσωπικό προτεινόµενο, που θα καλύπτει:  

1. Το χειρισµό, λειτουργία , προγραµµατισµένη συντήρηση και 
διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting) στα µηχανικά – υδραυλικά – 
ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τµήµατα του προσφερόµενου Ο/Α µε βάση 
«αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης» που θα υποβάλει µαζί µε την προσφορά, 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµων ηµερών  

2. Το χειρισµό, λειτουργία , προγραµµατισµένη συντήρηση των 
συσκευών του θαλάµου των ασθενών µε βάση «αναλυτικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης» που θα υποβάλει µαζί µε την προσφορά..  
10.2 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν διαθέτει κατάλληλο τεχνικό 

προσωπικό θα υποχρεούται στη µετάκληση τεχνικού προσωπικού της 
κατασκευάστριας εταιρείας και µεταφραστή του υπό προµήθεια Ο/Α, ώστε µε 
συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα να µπορεί να καλύψει πλήρως τον τοµέα της 
εκπαίδευσης, πριν από την παραλαβή του Ο/Α.  





 

10.3 Εφ’ όσον είναι αδύνατη η κάλυψη του αντικειµένου της εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα ο προµηθευτής µπορεί να προτείνει εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού των 
Ε∆ αναλόγου αριθµού στο εξωτερικό και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που 
αντιπροσωπεύει. Στη περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα (µετάβασης, επιστροφής, 
διαµονής, εκπαίδευσης και µετάφρασης) θα βαρύνουν την εταιρεία και τον 
προµηθευτή.  

10.4 Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η υποβολή αναλυτικού 
προγράµµατος εκπαίδευσης στο προσφερόµενο Ο/Α θα αποτελεί στοιχείο 
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς. Οι Ε∆ διατηρούν το δικαίωµα να 
τροποποιήσει το αρχικά υποβληθέν πρόγραµµα του όποιου τελικού αναδόχου κατά 
την κρίση της, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
11 ΑΠΟ∆ΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
11.1 Γενικά 

1. Η παραλαβή του Ο/Α θα γίνει σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 
2. Το Ο/Α θα υποβληθεί στις δοκιµές παραλαβής των παραγράφων 11.2 & 

11.3.  
3. Σε περιπτώσεις προµήθειας πολλών Ο/Α, θα παραδοθεί πρώτα ένα Ο/Α 

πλήρες (πρωτότυπο) που θα υποβληθεί στις δοκιµές παραλαβής. Η κατασκευή των 
υπολοίπων θα γίνει µετά την παραλαβή του πρωτοτύπου.  

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να συµµορφωθεί κατά την κατασκευή των 
υπολοίπων µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής, για βελτίωση�-
τροποποιήσεις που τυχόν θα προκύψουν, κατά την εξέταση του πρωτοτύπου εφ’ 
όσον βέβαια αποκλίνει ουσιωδώς της ΠΕ∆. 

5. Πριν από την οριστική παραλαβή κάθε οχήµατος, τούτο θα υποβάλλεται 
επίσης στους ελέγχους των παραγρ. 11.2 & 11.3. για διαπίστωση συµφωνίας µε τις 
απαιτήσεις της ΠΕ∆. 

6. Εναλλακτικά των ανωτέρω (δείγµα – πρότυπο), η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα να ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών αποτελούµενη από 
εξειδικευµένο προσωπικό, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των 
εργασιών σε όλα τα στάδια της κατασκευής των Ο/Α (όχηµα, κλπ). 

7. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά µε αποκλίσεις των Ο/Α σε 
σχέση µε την παρούσα ΠΕ∆, θα πρέπει να υλοποιούνται άµεσα από τον 
προµηθευτή, ενώ ΜΗ συµµόρφωση του προµηθευτή συνεπάγεται αυτοµάτως 
υλοποίηση των αντίστοιχων όρων της σύµβασης «ΜΗ υλοποίησης συµβατικών 
όρων του προµηθευτή». 

8. Λόγω της ιδιοµορφίας των υπό προµήθεια Ο/Α και της ιδιαιτερότητας 
χρήσης τους θα πρέπει οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό να επιδείξουν στην 
Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών ένα δείγµα ασθενοφόρου. Το δείγµα θα 
είναι ίδιου τύπου όχηµα, µε ίδιο ή παρεµφερή εξοπλισµό προς την περιγραφή και 
την προσφορά τους και ειδικότερα ένα ασθενοφόρο µε τη διασκευή του, ως και τον 
εξοπλισµό του και οπωσδήποτε το σύστηµα φόρτωσης-εκφόρτωσης, προκειµένου 
η Επιτροπή να εκτιµήσει τις παραµέτρους αξιολόγησης όπως ποιότητα κατασκευής, 
φινίρισµα, οµοιογένεια, λειτουργικότητα, εργονοµία, τυποποίηση λύσεων, 
τεχνογνωσία, εµπειρία. 

9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα δοκιµής του Ο/Α η οποία θα γίνει µε 
µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή σε συνεννόηση µε την ΚΣΑΝ. 

10. Τα οχήµατα που θα προσφερθούν θα είναι έτους παραγωγής ίδιο ή 
µεταγενέστερου µε το έτος κατάθεσης των προσφορών.  





 

11. ∆είγµα - ασθενοφόρο ή ο εξοπλισµός του, εφ’ όσον δεν υπάρχει 
στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκοµισθεί το αργότερο σε εκατόν είκοσι (120) 
ηµερών από την κατάθεση των προσφορών ή εναλλακτικά να επιδειχθούν σε 
εκπροσώπους της Επιτροπής αξιολόγησης στον τόπο κατασκευής τους, µε µέριµνα 
και δαπάνη του προµηθευτή. Η απαίτηση για επίδειξη δείγµατος ασθενοφόρου, θα 
ορίζεται στους όρους του ∆ιαγωνισµού από την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από τον 
αριθµό των υπό προµήθεια τεµαχίων. Κατά την εξέταση του υπόψη δείγµατος θα 
συµµετέχουν οπωσδήποτε εκπρόσωποι του Υγειονοµικού του αντίστοιχου Κλάδου 
των Ε∆. Ο οίκος που θα επιλεγεί για την προµήθεια, θα παραδώσει το εν λόγω 
δείγµα µε τον εξοπλισµό του στην Υπηρεσία, λογιζοµένου στο εξής ως το «#1 
τεµάχιο», για χρήση στους συγκριτικούς ελέγχους κατά την παράδοση των 
υπολοίπων οχηµάτων. 

 
11.2 Μακροσκοπικός ’Ελεγχος 
Το Ο/Α θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται αν είναι 

καινούργιο και αµεταχείριστο, για την επιµεληµένη κατασκευή, τον εξοπλισµό, τα 
παρελκόµενα και γενικά τη συµφωνία µε το όρους αυτής της ΠΕ∆. 

 
11.3 Λειτουργικός Έλεγχος 
11.3.1 Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται µε φροντίδα (οδηγοί, καύσιµα κλπ) και 

δαπάνη του προµηθευτή στην οδήγηση του Ο/Α επί πενήντα (50) Km, πλήρως 
εξοπλισµένο, µε ή χωρίς πλήρες φορτίο, σε διαφορετικά οδοστρώµατα κάθε 
µορφής, σκληρότητας και κλίσεων (ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις) 
ανώµαλο έδαφος (εντός των προδιαγραφόµενων ορίων), όπου και πρέπει να γίνει 
έλεγχος καλής λειτουργίας του κινητήρα, κλιµατισµού, θέρµανσης, εξαερισµού, του 
φωτισµού, ευστάθειας, στο κλείσιµο των παραθύρων και θυρών κά., καθώς και 
όπου η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο. Τέλος γίνεται έλεγχος εξωτερικός 
του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και του υδραυλικού 
συστήµατος του Ο/Α για διαπίστωση διαρροών. 

11.3.2 Υποχρεωτικά θα εκτελεσθούν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 
1. Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος µετάδοσης κίνησης. 
2. Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος διεύθυνσης. 
3. Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος ανάρτησης. 
4. Έλεγχο αποτελεσµατικής πέδησης πορείας, στάθµευσης.  
5.Έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, της επιµεληµένης 

κατασκευής και του εξοπλισµού θαλάµου οδήγησης.     
11.3.3 Ο Προµηθευτής πρέπει να συνυποβάλλει µε την προσφορά του και 

αντίστοιχο πρόγραµµα των εργοστασιακών ελέγχων και δοκιµών (Factory 
Acceptance Tests – FAT) στους οποίους θα έχει υποβάλει το κατασκευαζόµενο 
Ο/Α, για την πιστοποίησή του.  

11.3.4 Επίσης θα δεσµευτεί για την κατά την παράδοση του Ο/Α υποβολή 
πιστοποιητικών (Certificates) ή δοκιµές ελέγχων (Test Reports or Letters) εγκύρων 
και αποδεκτών φορέων εσωτερικού-εξωτερικού (π.χ. ΕΛΟΤ, TUV, κλπ) αναφορικά 
µε, την ηλεκτρολογική του ασφάλεια, τον θόρυβο, τους ρύπους των καυσαερίων και 
τη δυσφλεκτότητα των επενδύσεων του θαλάµου. 

 
12. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού από την Υπηρεσία θα αναφέρονται : 

1. Εάν απαιτείται ή όχι κατάθεση δείγµατος Ο/Α 





 

2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ασύρµατης επικοινωνίας εάν αυτή 
απαιτείται 

3. Τυχόν διαφορετικές απαιτήσεις στο χρωµατισµό  
4. Τυχόν διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις των Πιστοποιητικών 

Εξασφάλισης Ποιότητας  
5. Η άσκηση του δικαιώµατος προµήθειας πρόσθετων παρελκόµενων 

(Options) αναβάθµισης – ανάπτυξης του Ο/Α  
6. Η άσκηση του δικαιώµατος συγκρότησης αρχικού αποθέµατος 

ειδικών εργαλείων επισκευής του Ο/Α  
7. Η άσκηση του δικαιώµατος συγκρότησης αρχικού αποθέµατος 

αναλώσιµων µικροανταλλακτικών και ανταλλακτικών υποστήριξης του Ο/Α  
8. Ο χρόνος παράδοσης 
9. Τυχόν διαφοροποιήσεις στις εγγυήσεις 
10. Τυχόν διαφορετικές απαιτήσεις στην βιβλιογραφία 
11. Τυχόν διαφοροποιήσεις στην εκπαίδευση 
12. Τυχόν διαφορετικές απαιτήσεις των ελέγχων παραλαβής 
13. Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης του Ο/Α. 

 
13. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Οι απαράβατοι και οι βαθµολογούµενοι όροι περιγράφονται 
αναλυτικά στην ακόλουθη Κατάσταση Βαθµολογίας. Απόκλιση από τους 
απαράβατους όρους, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

2. Οι βαθµολογούµενοι όροι (κριτήρια) που έχουν περιληφθεί στον 
παρακάτω πίνακα για τους οποίους η περιγραφή προβλέπει ελάχιστη ή µέγιστη 
τιµή, θεωρούνται επίσης απαράβατοι όροι ως προς τις υπόψη τιµές. Η 
βαθµολόγηση τους αφορά στις επιδόσεις πάνω από τις ελάχιστες ή κάτω από τις 
µέγιστες τιµές.  

3. Κάθε βαθµολογούµενο κριτήριο του πίνακα, βαθµολογείται 
αυτόνοµα. Η προσφορά που ικανοποιεί µόνο την απαράβατη απαίτηση και 
καθόλου την επιθυµητή αξιολογείται µε τη µικρότερη βαθµολογία 100, η καλύτερη 
επίδοση βαθµολογείται µε τη µέγιστη βαθµολογία 120,που είναι το ανώτατο 
όριο,ως άρθρο 86, του Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών”και οι άλλες επιδόσεις βαθµολογούνται αναλογικά. Αυτός ο 
βαθµός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου (επί τοις 
εκατό ποσοστό) και δίνει το σταθµισµένο βαθµό. Το άθροισµα των επιµέρους 
σταθµισµένων βαθµών µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 
120βαθµούς.  

4. Στη στήλη των παραγράφων αναγράφονται όλες οι παράγραφοι. 
Όσες ∆ΕΝ βαθµολογούνται εκ φύσεως ή εξ αντικειµένου αναγράφεται η φράση 
«∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ (∆Β)» στην αντίστοιχη στήλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 





 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΠΕ∆ 
(ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΑΠΑΡAΒΑ-

ΤΟΙ ΟΡΟΙ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

% 

ΣΤΑΘΜΙ- 
ΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟ- 
ΛΟΓΙΑ 

1.ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆Β   
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ∆Β   
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ    
4. ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  

 

4.1 Γενικές Απαιτήσεις    
4.2 Πλαίσιο – Αµάξωµα ΝΑΙ   
4.3 ∆ιατάξεις Έλξης – 

Ρυµούλκησης 
ΝΑΙ  

 

4.4 Κινητήρας    
1. Αξιολογείται αναλογικά η 

βέλτιστη τεχνολογικά προσφορά 
του κινητήρα, το Intercooler, το 
σύστηµα τροφοδοσίας, η 
προσβασιµότητα κινητήρα κά. 

 6 

 

2 ΝΑΙ   
3 ΝΑΙ   
4.Αναλογία Kg/hp 

(Αριθµητική σχέση 4.4.4.4) 
 5 

 

5. Αξιολογείται αναλογικά η 
επιπλέον από 120Km/h µέγιστη 
ταχύτητα υπό πλήρες φορτίο 

 3 
 

6. Αξιολογείται αναλογικά η 
µεγαλύτερη επιτάχυνση. 

 2 
 

7. ΝΑΙ   
8. ΝΑΙ   
9. ΝΑΙ   
10. ΝΑΙ   
4.5 Σύστηµα Ψύξης Κινητήρα ΝΑΙ   
4.6 Σύστηµα Εξαγωγής 

Καυσαερίων 
  

 

1. Αξιολογείται η κάλυψη της 
εκάστοτε τελευταίας ισχύουσας 
νοµοθεσίας καυσαερίων 

 5 
 

2. ΝΑΙ   
3. ΝΑΙ   
4.7 Σύστηµα Μετάδοσης 

Κίνησης 
ΝΑΙ  

 

4.8 Συµπλέκτης ΝΑΙ   
4.9 Κιβώτιο Ταχυτήτων    
1. ΝΑΙ   
2. Αξιολογείται η επιπλέον από 

20% ικανότητα ανάβαση. 
 2 

 

4.10 Άξονες ΝΑΙ   
4.11 ∆ιαφορικό ΝΑΙ   





 

4.12 Σύστηµα ∆ιεύθυνσης ΝΑΙ   
1. ΝΑΙ   
2. ΝΑΙ   
3. ΝΑΙ   
4. Αξιολογείται αναλογικά η 

µικρότερη διάµετρος κύκλου 
στροφής. 

 2 
 

4.13 Σύστηµα Πέδησης    
1. ΝΑΙ   
2.  ΝΑΙ   
3. Αξιολογείται εάν διαθέτει 

ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας 
και αντιολίσθησης κινητηρίων 
τροχών. 

 4 

 

4. ΝΑΙ   
4.14 Σύστηµα Ανάρτησης    
1. ΝΑΙ   
2. Αξιολογείται η ανεξάρτητη 

ανάρτηση του εµπρόσθιου 
συστήµατος. 

 2 
 

3. Αξιολογείται η 
υδροπνευµατική ή η 
ηλεκτροπνευµατική ανάρτηση του 
οπίσθιου συστήµατος. 

 5 

 

4. ΝΑΙ   
5. ΝΑΙ   
4.15 Τροχοί - Ελαστικά ΝΑΙ   
4.16 Ηλεκτρικό Σύστηµα    
1. ΝΑΙ   
2. Αξιολογείται οι επιπλέον από 

90Ah χωρητικότητα του (των) 
συσσωρευτή (ών). 

 2 
 

3. ΝΑΙ   
4. ΝΑΙ   
5. Αξιολογείται αναλογικά ο 

βέλτιστος εξωτερικός φωτισµός. 
 2 

 

4.17 Ασύρµατη Επικοινωνία ΝΑΙ   
4.18 Φορτία – Βάρη    
1. Αξιολογείται αναλογικά το 

µεγαλύτερο ωφέλιµο φορτίο 
µεταφοράς. 

 2 
 

4.19 ∆ιαστάσεις ΝΑΙ   
4.19.1 Εξωτερικές ∆ιαστάσεις 

Αξιολογούνται οι µικρότερες 
εξωτερικές διαστάσεις. 

 2 
 

4.19.2 Εσωτερικές ∆ιαστάσεις  
Αξιολογούνται οι µεγαλύτερες 
εσωτερικές διαστάσεις. 

 2 
 

4.20 Θάλαµος Οδήγησης    





 

1. Αξιολογείται αναλογικά η 
βέλτιστη ηχητική µόνωση του 
θαλάµου. 

 2 
 

2. ΝΑΙ   
3. ΝΑΙ   
4.  ΝΑΙ   
5. ΝΑΙ   
6. ΝΑΙ   
7. ΝΑΙ   
8. ΝΑΙ   
9. Αξιολογούνται τα επιπλέον 

προσφερόµενα όργανα. 
 5 

 

4.21 ∆ιασκευή – Θάλαµος 
Επειγόντων Περιστατικών 

  
 

4.21.1 Αµάξωµα - Θάλαµος    
1. ΝΑΙ   
2. ΝΑΙ   
3. Αξιολογείται η πίσω πόρτα 

εάν αναδιπλώνεται κατά 2700 και 
έχει µηχανισµό απόσβεσης 
κρούσης. 

 2 

 

4. ΝΑΙ   
5. Αξιολογείται η θερµική, η 

ηχητική µόνωση, η βέλτιστη 
αντιβακτηριδιακή προστασία και η 
ύπαρξη πολυουρεθανικού 
δαπέδου 

 2 

 

6. ΝΑΙ   
7. ΝΑΙ   
8. ΝΑΙ   
9. ΝΑΙ   
10. ΝΑΙ   
11. ΝΑΙ   
12. ΝΑΙ   
4.21.2 Ηλεκτρικό Σύστηµα 

Θαλάµου Ασθενών 
  

 

1. ΝΑΙ   
2. ΝΑΙ   
3. ΝΑΙ   
4. Αξιολογείται η προσφορά 

εναλλάκτη καλύτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών. 

 3 
 

5. Αξιολογείται η βέλτιστη 
προσφορά στον εσωτερικό 
φωτισµό. 

 3 
 

6. ΝΑΙ   
7. ΝΑΙ   
8. ΝΑΙ   
9. ΝΑΙ   





 

10. ΝΑΙ   
11. ΝΑΙ   
12. ΝΑΙ   
4.21.3 Κλιµατισµός – 

Θέρµανση – Εξαερισµός 
  

 

4.21.3.1 Κλιµατιστική µονάδα    
1. ΝΑΙ   
2. ΝΑΙ   
3. Αξιολογείται αναλογικά η 

επιπλέον από 30.000Btu/H ισχύς. 
 2 

 

4. ΝΑΙ   
5. ΝΑΙ   
6. ΝΑΙ   
7. ΝΑΙ   
8. ΝΑΙ   
9. ΝΑΙ   
4.21.3.2 Θέρµανση    
Αξιολογείται αναλογικά η 

επιπλέον από 3.500 kcal/h 
απόδοση του θερµαντικού 
στοιχείου. 

 2 

 

4.21.3.3 Εξαερισµός ΝΑΙ   
4.22 Βασικός Εξοπλισµός 

Θαλάµου Ασθενών 
ΝΑΙ  

 

4.22.1 Εξοπλισµός διακοµιδής 
ασθενούς 

ΝΑΙ  
 

4.22.1.1 Κύριο φορείο 
ασθενούς 

  
 

1. Αξιολογούνται, η βέλτιστη 
κατασκευή, οι θέσεις 
ρυθµιζόµενης φόρτωσης, το 
µικρότερο βάρος της τροχήλατης 
βάσης φορείου. 

 2 

 

2. Αξιολογούνται, η βέλτιστη 
κατασκευή, ο σκελετός από 
αλουµίνιο, η κλίση του κεφαλιού 
και το µικρότερο βάρος του 
πρόσθετου φορείου. 

 1 

 

4.22.1.2 Βάση κύριου φορείου ΝΑΙ   
4.22.1.3 Εφεδρικό (σπαστό) 

φορείο 
ΝΑΙ  

 

4.22.1.4 Φορείο Πολυτραυµατία 
(scoop) 

ΝΑΙ  
 

4.21.1.5 Κάθισµα µεταφοράς 
ασθενούς 

ΝΑΙ  
 

4.22.1.6 Στρώµα κενού ΝΑΙ   
4.22.1.7 Σανίδα 

ακινητοποίησης πολυτραυµατία 
ΝΑΙ  

 

4.22.2Εξοπλισµός θαλάµου ΝΑΙ   





 

ασθενούς  
4.22.2.1 Ειδικές βαλίτσες Α' 

Βοηθειών 
ΝΑΙ  

 

4.22.2.2 Σάκος Γενικών 
Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.3 Συσκευή Τεχνητού 
Αερισµού (AMBU) µε τα 
παρελκόµενά της 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.4 Μόνιτορ - Απινιδωτής ΝΑΙ   
4.22.2.5 Φορητός 

Αναπνευστήρας 
ΝΑΙ  

 

4.22.2.6 Συσκευή Ταχείας 
Έκχυσης Υγρών 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.7 Αντλία Έκχυσης 
Υγρών 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.8 Φορητή Ηλεκτρική 
Αναρρόφηση 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.9 Παλµικό Οξύµετρο ΝΑΙ   
4.22.2.10  Πιεσόµετρο ψηφιακό ΝΑΙ   
4.22.2.11  Σακχαρόµετρο ΝΑΙ   
4.22.2.12  Θάλαµος φορητός 

ψύξης – θέρµανσης 
ΝΑΙ  

 

4.22.2.13  Λαρυγγοσκόπιο 
(ψυχρού φωτισµού) 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.14  Λαρυγγικές Μάσκες ΝΑΙ   
4.22.2.15  Συσκευή εξαγωγής 

ξένου σώµατος (life vac) 
ΝΑΙ  

 

4.22.2.16  Σετ (3 τεµαχίων) 
συσκευών ακινητοποίησης 
Αυχένος (αυχενικά κολάρα) 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.17  Σύστηµα 
ακινητοποίησης κεφαλής 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.18  Σύστηµα 
απεγκλωβισµού και 
ακινητοποίησης σπονδυλικής 
στήλης τύπου γιλέκου 

ΝΑΙ  

 

4.22.2.19  Στηθοσκόπιο ΝΑΙ   
4.22.2.20   Σετ συσκευών 

κινητοποίησης άκρων 
(αερονάρθηκες) 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.21  ∆ιαγνωστικός 
φωτισµός 

ΝΑΙ  
 

4.22.2.22  Αναρτήρες ορών – 
φιαλών 

ΝΑΙ  
 

4.22.3 Παροχές Οξυγόνου ΝΑΙ   
4.22.3.1 Σύστηµα  Παροχής 

Οξυγόνου 
ΝΑΙ  

 

4.22.3.2 Φορητή Παροχή 
Οξυγόνου 

ΝΑΙ  
 





 

4.22.4 Ανταλλακτικά και service 
Ιατρικού Εξοπλισµού 

ΝΑΙ  
 

4.22.5 Καθίσµατα προσωπικού ΝΑΙ   
4.22.6 Ντουλάπια-Ερµάρια ΝΑΙ   
4.23 Χρωµατισµός    
4.24 Παρελκόµενα    
Αξιολογούνται τα 

επιπλέον προσφερόµενα 
παρελκόµενα. 

 2 
 

4.25 Συσκευασία - 
Επισηµάνσεις 

ΝΑΙ  
 

4.26 Τεκµηρίωση ΝΑΙ   
4.27 Ειδικό Έντυπο ΝΑΙ   
5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑΙ   
6.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΝΑΙ  
 

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & 
ΚΑΛΥΨΗ 

  
 

7.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    
7.1.1 Αναβάθµιση- Ανάπτυξη 

(Options) 
  

 

1.Αξιολογείται  η  προσφορά  
επιπλέον  των απαιτούµενων 
παρελκοµένων που έχουν ως 
σκοπό την αύξηση των 
ικανοτήτων του Ο/Α 

 4 

 

2. ∆Β   
3. ∆Β   
4. ∆Β   
7.1.2 Ειδικά Εργαλεία (Special 

Tools) 
  

 

1. ΝΑΙ   
2. ∆Β   
7.1.3 Κατάσταση 

Ανταλλακτικών 
  

 

1. ∆Β   
2. ΝΑΙ   
7.1.4 Χρόνος Παράδοσης ∆Β   
7.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ -

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
  

 

1. Αξιολογείται αναλογικά η 
επιπλέον των τριών (3) ετών ή 
100.000Km εγγύηση οµαλής 
λειτουργίας. 

 9 

 

2. ΝΑΙ   
3. ΝΑΙ   
4. Αξιολογείται αναλογικά η 

επιπλέον των πέντε (5) ετών 
εγγύηση χρώµατος  και 

 6 
 





 

αντισκωριακής προστασίας. 
5. Αξιολογείται αναλογικά η 

επιπλέον των δέκα (10) ετών  
εγγύηση  καθώς  και  ο µικρότερος 
χρόνος ικανοποίησης των 
αιτήσεων για  παροχή 
ανταλλακτικών. 

 6 

 
6. Αξιολογείται το δίκτυο   

εξουσιοδοτηµένων συνεργείων και 
αποθηκών ανταλλακτικών 

 3 
 

7. ΝΑΙ   
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    
9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΝΑΙ  

 

9.1 Εγχειρίδια συντήρησης και 
Επισκευών 

ΝΑΙ  
 

9.2 Εγχειρίδια ανταλλακτικών ΝΑΙ   
9.3  Τεχνικά  Εγχειρίδια  

χρήσης–  λειτουργίας- 
συντήρησης Συσκευών Θαλάµου 
Ασθενών 

ΝΑΙ  

 

10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΝΑΙ   
11. ΑΠΟ∆ΟΧΗ- ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
  

 

11.1 Γενικά    
11.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος    
11.3 Λειτουργικός Έλεγχος    
12. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

 

13.ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 

  
 

Σύνολο Συντελεστών 
Βαρύτητας 

 100 
 

    
  
 
14.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ-ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
 

  

∆Α ∆εν απαιτείται 
  
∆Β ∆εν βαθµολογείται 
  

Ε Έκδοση 
  
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
  

FAT 
Factory Acceptance Tests (Πρόγραµµα των 

εργοστασιακών 





 

 ελέγχων και δοκιµών του ΟΕΜ) 
  

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
  

NSN National Stock Number 
  
Ο/Α Όχηµα Ασθενοφόρο 
  

ΟΕΜ 
Original Equipment Manufacturer 

(ΑρχικόςΚατασκευαστής 
 του υλικού) 
  
Ε∆ Ένοπλες ∆υνάµεις 
  
ΠΕ∆ Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων 

  
 
 
 

 
15. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 
Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων 

∆υνάµεων (http://www.geetha.mil .gr), υπό το θέµα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται 
«ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕ∆», µε το οποίο είναι 
δυνατός ο σχολιασµός της παρούσας προδιαγραφής, για την βελτίωση της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/288873/Σ.2677      

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ υπ’ αριθ. Z.. /19 

 

 

Προµήθεια ενός (1) ασθενοφόρου επ’ωφελεία του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών 
(ΝΝΑ). 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και υπογράφεται µεταξύ των: 

Στην Αθήνα σήµερα την  �����, ηµέρα ����. του έτους 2019 οι υπογράφοντες: 

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου ΓΕΝ ZZ. 
ZZZZZZZZZZ., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  
σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. ��������������, κατακυρωτική απόφαση, και 
στα επόµενα θα αναφέρεται ως Αγοραστής ή Υπηρεσία, και από την άλλη πλευρά 

- η εταιρεία µε την επωνυµία ������., που εκπροσωπείται νόµιµα από 
����������..,  κάτοικο ������, οδού ������., Τ.Κ. ����� και 
µε αριθµό ταυτότητας �����, ενεργώντας σύµφωνα µε την από �����. 
επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα 
αναφέρονται ως Ανάδοχος ή Πάροχος ή Εταιρεία. 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παροχή που αναλαµβάνει να παρέξει η εταιρεία, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυ-
τήν µε τις επικείµενες εκτελεστικές συµβάσεις, είναι η προµήθεια (1) ασθενοφόρου στον 
Κεντρικό Σταθµό Αυτοκίνητων Ναυτικού (ΚΣΑΝ), σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη 
19/2019/ΓΕΝ/Ε2 και την κατακυρωτική απόφαση ����. 

 

3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

3.1 Συνολικό Τίµηµα: Η συνολική οροφή της παρούσας ανέρχεται σε ��.. χιλιάδες 
ευρώ (����..€). 

3.2 Το συνολικό τίµηµα: 

3.2.1 Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ – ΑΕΠΠ κατά ν.4412/2016. 





 

3.2.2 ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 

3.2.3 Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 4% κατά ν.4172/13. 

3.2.4 Συµπεριλαµβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους. 

3.2.5 Παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι εξάντλησης της προϋπο-
λογισθείσας οροφής. 

 

4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ 

4.1 Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω νόµιµες 
κρατήσεις: 

 α. ΑΕΠΠ             : 0,06% 

 β. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 

 γ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

 δ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,07% 

 ε. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0021% 

 στ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00042% 

  Σύνολο             : 0,13468 % 

4.2 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σε ποσοστό 4% σύµ-
φωνα µε τον ν.4172/13. 

 

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το κείµενο των Τεχνικών Προδι-
αγραφών του Παραρτήµατος «Ε» της ∆ιακήρυξης 19/2019/ΓΕΝ/Ε2. 

 

6 ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Αρµόδιοι Φορείς για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι: 

α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ 

β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

γ. Φορέας Χρηµατοδότησης (Πιστώσεων): Π∆Ε 

δ. Φορέας Πληρωµής: ∆ΤΠΝ 

ε. Φορέας Παρακολούθησης: ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ 

στ. Φορέας Παράδοσης: ΚΣΑΝ 

 

7 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 





 

Τα υλικά θα παραδοθούν µε τον όρο «Incoterms DDP» στον Κεντρικό Σταθµό Αυτοκίνη-
των Ναυτικού (ΚΣΑΝ) (Βοτανικός,Αθήνα) µε µέσα, προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του 
προµηθευτή σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη ∆ιακήρυξη 19/2019/ΓΕΝ/Ε2. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8.1 Ο επιχειρησιακός φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως στην Ανα-
θέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης µεταφοράς, της αποδοχής του κόστους αυτής και της 
διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης  µε την παράλληλη γνωστοποίηση των στοιχείων 
της εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).  

8.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων ανωτέρω παραγράφου 
από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στον Α-
νάδοχο για τη σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων. 

8.3 Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβεί τη 
συνολική συµβατική οροφή.  

8.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα στη ∆ιακήρυξη 19/2019/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

9 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

9.1 Οι απαιτούµενες πιστώσεις θα διατεθούν: 

9.1.1 Από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

9.1.2 Εις βάρος έργου υπό κωδικό ΣΑΕ 337. 

9.1.3 Με µέριµνα: Επιχειρησιακού Φορέα 

9.1.4 Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος στο όνοµα της α-
ναδόχου εταιρείας (εφόσον αφορά εταιρεία εσωτερικού) ή µε έκδοση Χρηµατικού Εντάλ-
µατος Πληρωµής (εφόσον αφορά εταιρεία εξωτερικού). 

 

10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

10.1 Η πληρωµή των εκάστοτε παρεχόµενων υπηρεσιών θα εξοφλούνται σε ευρώ, βά-
σει των παρακάτω δικαιολογητικών: 

10.1.1 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του 
συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 

10.1.2 Πρωτότυπο τιµολόγιο του προµηθευτή. 

10.1.3 Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικεία εφορίας. 

10.1.4 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµόδιου υποκαταστήµατος ΙΚΑ. 

10.1.5 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή 
στο σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

10.2 Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται από την αρµόδια 
Υπηρεσία, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής από τον Ανάδοχο 
των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθορισµός του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από 
την οικονοµική προσφορά της εταιρείας). 





 

10.3 Το (τµηµατικό) τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) ηµέρες 
από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ εκάστης πληρωµής 
στον αρµόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται µε µέριµνα και ευθύνη της ανα-
δόχου εταιρείας. 

10.4 Παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος: Βεβαιώνεται µε την αποστολή σχετικού 
εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον Φορέα πληρωµής 

10.5 Με µέριµνα της εταιρείας θα καθορισθούν τα ακόλουθα: 

10.5.1 Πλήρη Επωνυµία Εταιρείας. 

10.5.2 ∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας 

10.5.3 ΑΦΜ Εταιρείας. 

10.5.4 Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού: 

10.5.5 Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος. 

10.5.6  IBAN 

 

11 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

11.1 Ενταλµατοποίηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

11.1.1 Αντίγραφο της Κατακυρωτικής Απόφασης 

11.1.2 Αντίγραφο της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ ΓΕΝ και εταιρείας «����..» και της 
εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης. 

11.1.3 Λοιπά δικαιολογητικά ανωτέρω παραγράφου 10.1. 

 

12 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

12.1 Μετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα πληρωµής, µε µέριµνα και ευθύνη 
της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:  

12.1.1 Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 

12.1.2 Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 

 

13 ΧΡΟΝΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

13.1 Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα 
(10) µηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας µετά τη σύναψη εκτελεστικής 
σύµβασης.  

13.2 Ο συµβατικός χρόνος των µεταφορών µπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋπο-
θέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 217 του ν. 4412/16. 

13.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 218 του ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη ∆ιακήρυξη 
19/2019/ΓΕΝ/Ε2. 

13.4 Η παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση κα-
θοριζόµενα από τα άρθρα 219 και 220 του ν. 4412/16 και τη ∆ιακήρυξη 19/2019/ΓΕΝ/Ε2 





 

13.5 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την επιτροπή που 
θα ορισθεί µε µέριµνα ΓΕΝ/Γ2, παρουσία του αναδόχου ή του νόµιµου αντιπροσώπου 
του.  

 

14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

14.1 Η εταιρεία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησι-
ακό Φορέα, καθώς και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

14.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά στοιχεία της 
εν λόγω επίκλησης προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη περαιτέρω ε-
νεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήµατος. 

 

15 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

15.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο Προµηθευτής κατέ-
θεσε στον εργοδότη, την υπ αριθµ.  �������.  εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύ-
ος τουλάχιστον µέχρι την �����., αξίας ίσης µε ποσοστό 0,5% συµβατικού τιµήµα-
τος, ήτοι ������. (�,00) ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υπο-
βολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας 
(ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε µετά την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης 
της εργολαβίας και του χρονικού διαστήµατος των δύο (2) µηνών µετά την λήξη της πα-
ρούσας. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
θα γίνει µετά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους των αντισυµβαλ-
λοµένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υ-
πέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού. 

15.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων έκαστης εκτελεστικής σύµβασης, ο ανάδοχος εί-
ναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή 
που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συµβατι-
κής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέ-
πει να είναι κατά 2 µήνες µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της εκτελεστι-
κής σύµβασης.  

 

16 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το σύνολο της προµήθειας θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τη ∆ιακήρυξη 
19/2019/ΓΕΝ/Ε2. 

 

17 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο 
άρθρο 203 του ν.4412/2016. 

 

18 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Χρόνος λήξης της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο θα συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ανά-
λωσης του συνολικού συµβατικού τιµήµατος που καθορίζεται ως οροφή ή την παρέλευση 
της χρονικής της διάρκειας (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). 





 

 

19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ-∆ΙΑΦΟΡΕΣ-∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 

19.1 Η Συµφωνία που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα Νο-
µοθεσία του Ελληνικού Κράτους.  

19.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νοµοθετι-
κού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.  

 

20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ 

20.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2, τηλ. 210 - 6551691, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
∆ιεύθυνση: Ε2, Τµήµα: ΙΙ, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα. 

20.2 Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ, τηλ 210 – 6551278, Γενικό Επιτελείο Ναυτι-
κού, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα 

 

21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Συµφωνία-Πλαίσιο µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο εν λόγω άρθρο. 

 

22 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

22.1 Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να τηρεί α-
πόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυ-
χαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 

22.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδό-
χου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορί-
ες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώ-
σεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, 
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµα-
τική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληρο-
φοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο 
βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

22.3 Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα Αρ-
χή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 

 

23 ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέ-
σεις του άρθρου 202 του ν.4412/2016. 

 

24 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

24.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τον ν.4412/2016 
και από τη ∆ιακήρυξη 19/2019/ΓΕΝ/Ε2. 

24.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικοα-
σφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το ε-





 

θνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοα-
σφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προ-
σαρτήµατος Α’ του ν. 4412/16. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

 

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

  

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραρτήµατα:  

«Α» : Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 

«Β»: Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 

 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

 Επιτελής Ε2-ΙΙ 

 





 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

            ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Ε2-ΙΙ 

            19 Σεπ 2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ. 602.2/42/288873/Σ.2677      

 

Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ    /19 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ  

« ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ» 

 

Προµήθεια ZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ’ ανώτατο όριο): ZZZZ ΕΥΡΩ (€) 

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Αθήνα σήµερα την  �����, ηµέρα ����. του έτους 2019 οι υπογράφοντες: 

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου ΓΕΝ  
ZZZZZZZZZZ., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  
σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. ��������������, κατακυρωτική απόφαση, και 
στα επόµενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

 

-     και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία ������., που εκπροσω-
πείται νόµιµα από ����������..,  κάτοικο ������, οδού ������., 
Τ.Κ. ����� και µε αριθµό ταυτότητας �����, ενεργώντας σύµφωνα µε την από 
�����. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, και στα 
επόµενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια ενός (1) ασθενοφόρου, µε χρόνο παρά-
δοσης εντός δέκα (10) µηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας (θα πραγµα-
τοποιηθεί µε νεώτερο). 

1.2 Τα προς προµήθεια υλικά θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προ-





 

διαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’αριθµόν ��Συµφωνίας Πλαίσιο.  

1.3 Η χρονική διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε �.. µήνες /ηµέρες. 

 

2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

2.1 Το συνολικό τίµηµα της ανωτέρω παρεχόµενης προµήθειας, ανέρχεται σε��. 

2.2 Οι υπόλοιποι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο αναφορικά µε το συµ-
βατικό τίµηµα εξακολουθούν να ισχύουν.  

2.3 Κατατέθηκε στην Υπηρεσία Εγγύηση 5% επί του κόστους εκτελεστικής συµφωνίας 
(��) και ισχύος ����� µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας. 

 

3 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο ���.. συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά 
και για την παρούσα σύµβαση αναφορικά µε : 

 α. Κρατήσεις-Φόρους 

 β. Αρµόδιους Φορείς 

 γ. Τόπο Εκτέλεσης 

 δ. Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 

 ε. Πιστώσεις – Πληρωµές 

 στ. ∆ικαιολογητικά ∆απάνης  

 ζ. Ενέργειες για την Πληρωµή 

 η. Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης 

 θ. Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις 

 ι. Ανωτέρα Βία 

 ια. Ειδικούς Όρους 

 ιβ. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 

 ιγ. Τροποποίηση Σύµβασης 

 

4 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 

Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. 

 

5 ΤΕΛΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 

5.1 Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

5.2 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζε-
ται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδη-
λων σφαλµάτων ή παραδροµών. 





 

5.3 Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν ανακύψουν αντι-
κρουόµενοι - αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά o ν. 4412/16, η δια-
κήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του προ-
µηθευτή, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδι-
κα. 

5.4 Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώ-
σθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε 
δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα Αρχή (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) 
και ένα (1) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

 

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

  

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

 

 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

 Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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