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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 21 Απριλίου 2022

«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί των γενικών όρων συμμετοχής της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
-ΟΓενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α/27-11-1984) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση
επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
1.3 Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4 Του αρθ. 19 του Ν.3193/2003 (Α’ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5 Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
«Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
1.6 Του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
1.7 Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην
εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις
του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων
και λοιπές διατάξεις».
Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
Του Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις» και ειδικά την παρ.15 του αρθ.181 σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες
και η διάρθρωση των υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, οι υπηρεσίες και τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της

ΑΔΑ: ΨΙ5Ρ46ΝΠΙΘ-9ΤΣ

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

1.20

1.21

1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
Του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4782 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το
μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία».
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Του Π.Δ.54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής
του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
Του Π.Δ. 70/2021 (ΦΕΚ 161/ Α’ / 09-09-2021) «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
Του Π.Δ. 71/2021 (ΦΕΚ 162/ Α’ / 09-09-2021) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού».

2. Τις αποφάσεις:
2.1 Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
(B΄1209), ως ισχύει.
2.2 Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄1276), ως ισχύει. Mono beneficiary model grant
agreement: BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019 DIRECTORATE-GENERAL FOR
EUROPEAN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO).
2.3 Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σχετικά με
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005».
2.4 Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄266), ως ισχύει.
2.5 Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση φόρου από τους φορείς
γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος
απόδοσής του».
2.6 Υπ’ αριθ.1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-17) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων & Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
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Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθ.350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
2.7 Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 από 15-03-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά με: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη».
2.8 Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1 από 19-03-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με: «Μεταβίβαση της
άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».
2.9 Υπ’ αριθ. 1995 από 28-05-2021 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Α7Ι46ΜΤΛΒΡΤ9) σχετικά με Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών διαγωνισμών της Διεύθυνσης Προμηθειών /
Γ.Δ.Ο.Υ. για προμήθειες του φορέα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
2.10 Υπ’ αριθ. 63446/2021 ΚΥΑ (Β΄2338/02-06-2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
2.11 Υπ’ αριθ. 10666 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 5296/τ.Β΄/02-12-2020), σχετικά
με: «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
2.12 Υπ’ αριθ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) Κοινή Υπουργική, σχετικά με «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019 DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO) Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
2.13 Yπ’ αριθ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-7-2021) Κοινή Υπουργική, σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3. Την υπ’ αριθ. 2102 Φ.Δ. 01/2022 από 01-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010312016 01-04-2022)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι την υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξη Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) με την οποία διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός
ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά των κάτωθι τμημάτων (ειδών): εξοπλισμός
φωτισμού, γεννήτριες, ιατρικός εξοπλισμός, απινιδωτής / monitor (ECG, SPO2, EtCO2, BP monitor)
και ETCO2 ανταλλακτικά, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
4. Την από 12-04-2022 επιστολή της εταιρίας «ΛΥΣΣΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σχετικά με αίτημα παροχής διευκρινήσεων.
5. Την υπ’ αριθ. 111 από 12-04-2022 επιστολή της εταιρίας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με αίτημα παροχής διευκρινήσεων.
6. Το υπ’ αριθ. 2721 από 14-04-2022 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ. / Διεύθυνση Προμηθειών / Α’ Τμήμα
Διενέργειας Διαδικασιών Δημόσιων Συμβάσεων προς την επιτροπή αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Εξέταση αιτημάτων παροχής
διευκρινήσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την προμήθεια με αγορά των κάτωθι τμημάτων (ειδών):
εξοπλισμός φωτισμού, γεννήτριες, ιατρικός εξοπλισμός, απινιδωτής / monitor (ECG, SPO2, EtCO2,
BP monitor) και ETCO2 ανταλλακτικά για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
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7. Το υπ’ αριθ. 08/2022 από 19-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Εξέταση αιτημάτων παροχής
διευκρινήσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την προμήθεια με αγορά των κάτωθι τμημάτων (ειδών):
εξοπλισμός φωτισμού, γεννήτριες, ιατρικός εξοπλισμός, απινιδωτής / monitor (ECG, SPO2, EtCO2,
BP monitor) και ETCO2 ανταλλακτικά για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
Αποφασίζουμε
1. Για το ερώτημα της εταιρείας «ΛΥΣΣΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με
το τμήμα 1 Εξοπλισμός Φωτισμού της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός 156223 ) διευκρινίζονται τα
κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας: «Δεδομένου του γεγονότος, πως για την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταθέσει προσφορά για οποιοδήποτε υποείδος
του τμήματος αυτού, αιτούμαστε την διαγραφή των όρων τεχνικής επάρκειας συγκεκριμένα για
το εν λόγω τμήμα και τα συγκεκριμένα υποείδη που περιλαμβάνονται, καθώς θα περιορίσει
δραστικά την δυνατότητα συμμετοχής διαγωνιζομένων και την προσφορά σε κάθε υποείδος
ξεχωριστά για οποιονδήποτε φορέα δύναται να προσφέρει έστω και ένα από τα αιτούμενα είδη».
Διευκρίνηση:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.
4412/2016, ισχύει ότι:
« 1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν:
[…] γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν
στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις
παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής
σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων
διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες,
καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.
[…]
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση
σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους
οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με
κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα
αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες
επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα
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συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. […] 5. Οι
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να
εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην
προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 78 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, ισχύει ότι:
«1. Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, και τα κριτήρια σχετικά με
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας
οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
[…] Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης, 80, περί αποδεικτικών μέσων και 81, περί επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis), αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα
με τα άρθρα 73, περί λόγων αποκλεισμού και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει
έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74».
3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2102 Φ.Δ. 01/2022 από 01-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010312016
01-04-2022) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι η υπ’ αριθ. 01/2022
Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), ισχύει ότι:
«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας κατά
μέγιστο όριο, να έχουν εκτελέσει παραδόσεις συναφών ειδών, ποσοτικά και ποιοτικά, με το
αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης από τις οποίες να προκύπτει ότι η παραδοθείσα
ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 30% των ζητούμενων ποσοτήτων.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία
απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο
φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί
εκ νέου».
4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
θέμα: «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας : ειδικά
η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», ισχύει
ότι:
«Στην παρ. 2 του άρθρου 44 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρου 42 παρρ. 2 πδ 60/2007) ορίζεται
ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικών και τεχνικών
ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι
προσφέροντες. Ο καθορισμός των ικανοτήτων αυτών αποβλέπει στο να διαπιστώσει η
αναθέτουσα αρχή, εάν ο εκάστοτε προσφέρων / αιτών οικονομικός φορέας διαθέτει κατά τεκμήριο
την ικανότητα να ανταποκριθεί στην εκτέλεση της σύμβασης και συνίσταται στο να θεσπιστούν
εύλογες προϋποθέσεις καταλληλότητας των υποψηφίων να μετάσχουν στον διαγωνισμό.
Υπό αυτήν την έννοια, η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 48 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρα 45 και 46 του π.δ. 60/2007), καθώς και το ελάχιστο επίπεδο
ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και
ανάλογα προς το αντικείμενο αυτής (άρθρο 44 παρ. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 42 παρ.
2 του π.δ. 60/2007). Για να διαπιστωθεί εάν τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων είναι ανάλογα προς το αντικείμενο της
σύμβασης, θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση αξιολόγηση με γνώμονα την έκταση, τις
απαιτήσεις του έργου, καθώς και τον προϋπολογισμό του.
Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων πρέπει να
τηρούνται βασικές αρχές που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως της διαφάνειας, της ίσης
μεταχείρισης και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων7. Ενδεικτικά, τα
κριτήρια επιλογής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η
συμμετοχή οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), που έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν αναδόχους που θα εκτελέσουν
αποτελεσματικά την υπό ανάθεση σύμβαση, πχ οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές
απαιτήσεις δεν πρέπει να ορίζονται σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να
αποκλείονται αυτόματα οικονομικοί φορείς, κατά τα λοιπά απόλυτα κατάλληλοι. Τα ελάχιστα αυτά
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επίπεδα ικανοτήτων αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού (άρθρα 44 παρ. 2 οδηγίας
2004/18/ΕΚ , άρθρο 44 παρ. 2 πδ 60/2007). Γενικότερα, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να καθορίζει
με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης το ελάχιστο επίπεδο κριτηρίων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που κρίνει αναγκαία
για την επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης και τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αυτό προκύπτει».
Επίσης, αναγράφεται ότι:« ΙV. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
1. Για να κριθεί εάν ένας οικονομικός φορέας διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
που απαιτείται για την υλοποίηση της σύμβασης, είναι απαραίτητο η αναθέτουσα αρχή να ελέγξει
την κάλυψη ορισμένων κριτηρίων τα οποία πρέπει να έχει ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης,
προσδιορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο μέσο απόδειξης για κάθε ένα από αυτά.Και στην
περίπτωση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
απαιτούν (δεν είναι υποχρεωτικό) το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων το οποίο πρέπει να καλύπτουν
οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες (άρθρο 44 παρ. 2 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 42 πδ. 2 πδ
60/2007).»
Επιπλέον, αναφέρεται ότι: «5. Και στην περίπτωση των τεχνικών και επαγγελματικών
ικανοτήτων, οι πληροφορίες που ζητούνται με το άρθρο 48 και το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας που απαιτείται για μια δεδομένη σύμβαση πρέπει να είναι
συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης. Με άλλα λόγια, σύμφωνα και με
την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι ελάχιστες απαιτήσεις
και τα ζητούμενα δικαιολογητικά να μην υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Πρώτον, από το στοιχείο ή από τα στοιχεία που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή για να αποδειχθεί
το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να
προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα.
Δεύτερον, το κατώτατο όριο που θα καθοριστεί πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της
οικείας σύμβασης, υπό την έννοια ότι πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική ένδειξη ως προς την
ύπαρξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς
ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτό Έτσι, δεν επιτρέπεται
στην αναθέτουσα αρχή να ελέγξει λ.χ. την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα εν γένει, ή
να τον αποκλείσει για το λόγο ότι δεν ακολουθεί ορθές περιβαλλοντικές πολιτικές κατά την
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, που δεν έχουν σχέση με την κατασκευή του έργου
ή την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών της συγκεκριμένης υπό ανάθεση σύμβασης.
Από τα εθνικά δικαστήρια έχει κριθεί ότι τα προσόντα που σχετίζονται με τις τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητες πρέπει να είναι συναφή ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο της
υπό ανάθεση σύμβασης και ανάλογα με το σκοπό της, αλλά και να είναι πρόσφορα να οδηγήσουν
σε διακρίβωση της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων. Η δε έλλειψη τεχνικής ή επαγγελματικής
ικανότητας του συμμετέχοντος προς εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να κρίνεται (κατά την εξέταση
του φακέλου) με βάση τη συγκεκριμένη υπό ανάθεση σύμβαση και όχι αφηρημένα».
5. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
θέμα: «Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων»,
ισχύει ότι:
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« Ο επικαλούμενος την τεχνική ικανότητα τρίτου οφείλει ταυτόχρονα να επικαλεστεί ειδικώς και
ρητώς τα στοιχεία εμπειρίας του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής
του και να αποδείξει με πρόσφορα μέσα ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προσκομίζοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι είναι πράγματι
σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών (συγκεκριμένη δέσμευση)».
6. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
θέμα: «Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων», ισχύει ότι:
«Οι πιθανότητες των ΜΜΕ να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να τους ανατίθενται συμβάσεις
δημοσίων έργων προσκρούουν, μεταξύ άλλων παραγόντων, στο μέγεθος των συμβάσεων.
Εξαιτίας αυτού, η δυνατότητα των προσφερόντων να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς σε ομίλους
που επικαλούνται τις δυνατότητες τρίτων επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές», και επιπλέον: «Επίσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75, τονίζεται ότι, προς όφελος της συμμετοχής των ΜΜΕ, τα κριτήρια
επιλογής τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, εφαρμόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά σε κάθε επιμέρους τμήμα
μιας υποδιαιρούμενης σε τμήματα σύμβασης που αναθέτει μια αναθέτουσα αρχή» και τέλος
«Σύμφωνα με τον “Ευρωπαϊκό Κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των
ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις” 22 και το σημείο 1.2 αυτού με τίτλο “ Αξιοποίηση της δυνατότητας
σχηματισμού κοινοπραξιών από τους οικονομικούς φορείς και χρησιμοποίησης της
συνδυασμένης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής τους ικανότητας”
ικανότητας”, οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις συμβάσεις επιτρέπουν σε έναν οικονομικό
φορέα να στηρίζεται σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και σε τεχνικές
ικανότητες άλλων εταιρειών, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών που έχει μαζί τους,
προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει το επίπεδο δυνατοτήτων ή ικανοτήτων που απαιτείται από
την αναθέτουσα αρχή. Παρ’ όλα αυτά, ο οικονομικός φορέας πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης».
Συμπερασματικά, η Υπηρεσία μας κατά την συγγραφή των όρων της υπ’ αριθ. 01/2022
Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναφορικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, επέβαλλε, κατά την διακριτική ευχέρεια που της δίνει ο νόμος,
απαιτήσεις ώστε να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην εν λόγω
διαγωνιστική διαδικασία διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την
εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Δεδομένου του
γεγονότος ότι κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων για να καλύψει τα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, εφόσον αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται,
απορρίπτεται το σχετικό αίτημα της εταιρείας «ΛΥΣΣΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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2. Για το ερώτημα της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
αναφορικά με το τμήμα 2 «Γεννήτριες» της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός 156229) διευκρινίζονται τα
κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας: «Δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να μας παράσχετε διευκρινίσεις
σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Αρ.Πρωτ.Διακ.:01/2022 για την «Προμήθεια
με αγορά των κάτωθι τμημάτων (ειδών): εξοπλισμός φωτισμού, γεννήτριες, ιατρικός
εξοπλισμός, απινιδωτής /monitor (ECG, SPO2, EtCO2, BP monitor) και ETCO2 ανταλλακτικά,
για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας», με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στις 03/05/2022.
Η τεχνική προδιαγραφή του Είδους 5.1.1. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΙΣΧΥΟΣ 2,2 KVA του Τμήματος 2.ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ αναφέρει : «3.6. Γεννήτρια… 3.6.1. Να είναι
σύγχρονη, εναλλασσόμενου (AC) και συνεχούς (DC) ρεύματος, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον
1,7 KVA συνεχούς λειτουργίας και μεγίστης ισχύος 2,1 KVA τουλάχιστον. 3.7. Κινητήρας… 3.7.3.
Να έχει χωρητικότητα περίπου 120 cm3».
Παρακαλούμε απαντήστε μας εάν γίνεται δεκτή για το παραπάνω είδος, Γεννήτρια χωρητικότητας
80cm3 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ο κινητήρας της γεννήτριας είναι νέας τεχνολογίας μεγαλύτερης ιπποδύναμης και κυβισμό
80cm3 (αντί 120cm3 που απαιτούνται).
• Ονομαστική ισχύς 1,8kva (αντί 1,7kva που απαιτούνται).
• Μεγίστη ισχύς 2,3kva (αντί 2,1kva που απαιτούνται).
• Ο κινητήρας της γεννήτριας είναι πιο ελαφρύς με συνολικό βάρος γεννήτριας 23kg αντί
24kg που απαιτείται.
• Ο κινητήρας της γεννήτριας είναι πιο αθόρυβος. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι 63db αντί
73db που απαιτείται.
• Η Γεννήτρια απαιτεί χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η προδιαγραφή του κινητήρα με χωρητικότητα 120cm3 είναι
παλιάς τεχνολογίας και όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι έχουν στραφεί στη νέα τεχνολογία με
κινητήρα μεγαλύτερης απόδοσης, μικρότερο λειτουργικού κόστους και χαμηλότερης ρύπανσης».
Διευκρίνηση :
Για το ερώτημα της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το
Τμήμα 2 «ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ», είδος 5.1.1 «ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΙΣΧΥΟΣ
2,2 KVA», διευκρινίζουμε ότι τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές της Διακήρυξης, οι οποίες δεν δύνανται να τροποποιηθούν. Με αυτό ως δεδομένο,
δεν θα γινόταν τεχνικά αποδεκτή η προσφορά που θα περιλάμβανε γεννήτριες με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που περιγράφονται από την εν λόγω εταιρεία, καθώς η Επιτροπή έκρινε ότι δεν
πληρείται η προδιαγραφή για τον κινητήρα της γεννήτριας.
3. Αναφορικά με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
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γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, δίνεται η
εξής διευκρίνηση:
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες), για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία
σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, καταθέτουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2%
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 της ως άνω Διακήρυξης.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα κατατίθεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα.
Το ποσό στο οποίο θα υπολογίζεται το ποσοστό 2% της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα προκύπτει από το άθροισμα των ποσών (πλέον Φ.Π.Α.) των υποειδών
του τμήματος που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά οι οικονομικοί φορείς.
Η παραπάνω διευκρίνηση δεν αποτελεί λόγο μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, καθότι
δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τους όρους και προϋποθέσεις για την σύνταξη και υποβολή
τους.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας ως έχουν.

Ο
Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
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