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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2021

«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 06/2021
Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
-ΟΓενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• 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.
• Του Ν.1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη – καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν.2065/1992 (Α’ 113) «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
• Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του αρθ. 19 του Ν.3193/2003 (Α’ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ,
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• 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
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απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005
(Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», 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.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση

ΑΔΑ: Ψ2ΒΜ46ΝΠΙΘ-ΣΩ7

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

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Του Ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
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.4389/16 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 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.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 δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
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 άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
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».
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2. Τις Αποφάσεις:
• 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.
• 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.
• 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».
• 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.
• 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».
• Υπ’ αριθ. 18386 οικ.Φ.109.1 (ΦΕΚ 942/τ.Β΄/15-04-2014) Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία Κεντρικών
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».
• 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 Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθ.350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020)
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
• Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας 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», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.17763 οικ. Φ. 109.1 από 08-04-2020 (ΦΕΚ 1414 /τ Β΄/1504-2020) Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και ισχύει.
• Υπ’ αριθ. 57795 οικ. Φ. 702.1 από 29-09-2020 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
σχετικά με συγκρότηση Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για υλοποίηση των
συμφωνιών επιχορήγησης των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH.
• Υπ’ αριθ. 65150 οικ. Φ.109.1/17-11-2020 (ΦΕΚ 5052/τ.Β ́/17-11-2020) Υφυπουργού
Προστασίας του πολίτη σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα
διοικητικού χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος.
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Yπ’ 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».
• Yπ’ αριθ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) Κοινή Υπουργική, σχετικά με «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
• 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).
• Υπ’ αριθ. 3437 Φ. Επιτροπές 2020 -2021 από 28-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕ846ΜΤΛΒ-ΝΕ7)
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών
διαγωνισμών της Διεύθυνσης Προμηθειών / Γ.Δ.Ο.Υ. για προμήθειες του φορέα Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
• Υπ’ αριθ. 1995 από 28-05-2021 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
6Α7Ι46ΜΤΛΒ-ΡΤ9) σχετικά με Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών διαγωνισμών της
Διεύθυνσης Προμηθειών / Γ.Δ.Ο.Υ. για προμήθειες του φορέα Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας».
3. Το υπ’ αριθ. 1 από 17-11-2020 Πρακτικό Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για υλοποίηση
των συμφωνιών επιχορήγησης των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH.
4. Το υπ’ αριθ. 93 από 26-01-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Τμήμα
Προγραμματισμού και Συντονισμού, σχετικά με: «Απαιτούμενες ενέργειες A.Π.Σ για την
υλοποίηση των συμφωνιών επιχορήγησης των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS,
GFFFV/ATH ».
5. Την υπ’ αριθ. 7707 οικ. Φ. 702.1 από 08-02-2021 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώματος, σχετικά με: «Ορισμός οργανικών Μονάδων του Π.Σ. για τη στελέχωση των
Ελληνικών Μονάδων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».
6. Το από 17-05-2021 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας/ Κεντρική Υπηρεσία/
Τμήμα ιατρικών Υπηρεσιών, σχετικά με: «Αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας για την ανάληψη και διενέργεια δράσεων για την αναβάθμιση της Ιατρικής
Μονάδας έκτακτης ανάγκης του ΕΚΑΒ»
7. Το από 19-05-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Τμήμα Προγραμματισμού
και Συντονισμού, σχετικά με «Αποδοχή αιτήματος για την υλοποίηση προμηθειών
αναβάθμισης και πιστοποίησης ιατρικής μονάδας ΕΚΑΒ σε τύπου ΕΜΤ type 1 fix».
8. Την από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας
Προσαρμογής επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO / ADAPTATION / 2020 / 833604 / EL /
CBRNDET / 04 ΧΒΡΠ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
9. Την από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας
Προσαρμογής επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833429/EL/GFFFV/02
ΧΒΡΠ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
10. To υπ’ αριθ. 8427 από 15-09-2021 αίτημα τροποποίησης της συμφωνίας ECHO/
ADOPTATION/2020/833604//EL/CBRNDET/04 του τμήματος Διεθνών Σχέσεων / Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής προστασίας.
11. Την υπ’ αριθ. ECHO/ ADAPTATION/2020/833434/EL/EMT1/01 Συμφωνία για την
επιχορήγηση αναβάθμισης της Ιατρικής Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ, η οποία
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συνυπογράφηκε από την Γ.Γ.Π.Π και το ΕΚΑΒ για την αναβάθμιση της Ιατρικής Μονάδας
Καταστροφών του ΕΚΑΒ σε μονάδα ΕΜΤ type 1 fix, με στόχο την ένταξή της στην εθελοντική
δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Την υπ’ αριθ. 2818 από 01-07-2021(ΑΔΑ:65Ν346ΜΤΛΒ-Ι4Ζ) Απόφαση Έγκρισης
Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
πίστωσης ύψους διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και
είκοσι λεπτών (275.382,20€) (συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ), για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη Ειδικός φορέας ΕΦ 1047.202.0000000 Λογαριασμού 6ου βαθμού 3120989001
οικ. έτος 2022 για την για την αναβάθμιση της Ιατρικής Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ
σε μονάδα EMT type 1 fix για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /
Πυροσβεστικού Σώματος.
Την υπ’ αριθ. 2819 από 01-07-2021(ΑΔΑ:6Λ7Ζ46ΜΤΛΒ-3ΟΕ) Απόφαση Έγκρισης
Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
πίστωσης ύψους εξακοσίων εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (609.747,00€)
(συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ειδικός
φορέας ΕΦ 1047.202.0000000 Λογαριασμού 6ου βαθμού 3120989001 οικ. έτος 2022 για
την για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών ως προς την υλοποίηση των ακόλουθωv
Συμφωνιών Επιχορήγησης: α) ECHO/ ADAPTATION/ 2020/833604/ EL/ CBRNDET/ 04 , β)
ECHO/ ADAPTATION/ 2020/ 833429/ EL/ GFFFV/ 02 και γ) ECHO/ ADAPTATION/ 2020/
833432/ EL/ GFFFV/ 03 για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /
Πυροσβεστικού Σώματος.
Την υπ’ αριθ. 4848 Φ.Δ. 6/2021 από 01-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009297796) Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι την υπ’ αριθ. 6/2021 Διακήρυξη Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικό Σώμα) με την οποία διενεργήθηκε
ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά των
κάτωθι τμημάτων (ειδών): όχημα τύπου pick-up, συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές,
εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπολογιστές/ εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας/
δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης - ψύξης, για τις ανάγκες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συνολικής εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων εξήντα εννέα
χιλιάδων διακόσια ογδόντα ευρώ (569.280,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το από 06-10-2021 συστημικά εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» με θέμα: «Αίτηση διευκρινήσεων και απαντήσεων όσον αφορά το ΤΜΗΜΑ 2:
«Συρόμενο τρέιλερ», του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 06/2021, και
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 138761».
Το από 07-10-2021 συστημικά εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας «Κ.ΖΕΡΒΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» με θέμα: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 6/2021 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ
138763 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΩΝ): 4. ΣΚΗΝΕΣ».
Το υπ’ αριθ. 435 από 13-10-2021 συστημικά εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» με θέμα: «Ερωτήματα προς
Διευκρίνηση».
Το από 13-10-2021 συστημικά εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας «ELMON AΕ» με θέμα:
«ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ».
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19. Το υπ’ αριθ. 439 από 15-10-2021 συστημικά εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» με θέμα: «Ερωτήματα προς
Διευκρίνηση».
20. Το υπ’ αριθ. 5085 Φ.Δ. 6/2021 από 08-10-2021 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ /Διεύθυνσης
Προμηθειών/ Τμήμα Α΄ Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων προς την Επιτροπή
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών σχετικά με «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης
επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, για την προμήθεια με αγορά των κάτωθι τμημάτων (ειδών): όχημα
τύπου pick-up, συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας,
υπολογιστές / εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας / δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός
θέρμανσης - ψύξης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /
Πυροσβεστικού Σώματος».
21. Το υπ’ αριθ. 5269 Φ.Δ. 6/2021 από 18-10-2021 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ/ Διεύθυνσης
Προμηθειών/ Τμήμα Α΄ Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων προς την Επιτροπή
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών σχετικά με «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης
επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας».
22. Το υπ’ αριθ. 5272 Φ.Δ. 6/2021 από 18-10-2021 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ/ Διεύθυνσης
Προμηθειών/ Τμήμα Α΄ Διενέργειας Διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προς την Επιτροπή
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών σχετικά με «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης
επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας».
23. Το υπ’ αριθ. 5270 Φ.Δ. 6/2021 από 18-10-2021 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ /Διεύθυνσης
Προμηθειών/ Τμήμα Α΄ Διενέργειας Διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προς την Επιτροπή
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών σχετικά με «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης
επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας».
24. Το από 18-10-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τεχνικού Τμήματος του Εθνικού
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του Υπουργείου Υγείας.
25. Το υπ’ αριθ. 9389 από 19-10-2021 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών
Προσφορών της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Διευκρίνιση σε ερώτημα προμηθευτή επί των Τεχνικών
Προδιαγραφών της 06/2021 Διακήρυξης».
26. Το από 25-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της
Γ.Γ.Π.Π. σχετικά με «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης επί των Τεχνικών
Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, για την προμήθεια με αγορά των κάτωθι τμημάτων (ειδών): όχημα τύπου pickup, συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπολογιστές /
εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας / δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης ψύξης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού
Σώματος με συστημικούς αριθμούς 138761 (Συρόμενο τρέιλερ) και 138763 (Σκηνές)».
27. Το από 5-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Τεχνικού Τμήματος του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του Υπουργείου Υγείας.
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Αποφασίζουμε
Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών όπως αυτή διατυπώνεται στο από 25-10-2021 Πρακτικό της, ως κάτωθι :
1. Για τα ερωτήματα της εταιρείας «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ
ΑΤΕΒΕ», για το ΤΜΗΜΑ 2 «ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ» διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας 1: «Ο ρυμός του τρέιλερ θα είναι μεταβλητού ύψους ;»
Διευκρίνηση 1: «Ο ρυμός του τρέιλερ θα είναι μεταβλητού ύψους».
Ερώτημα εταιρείας 2: «Ο θάλαμος θα έχει μόνωση με πάνελ περιμετρικά ή θα έχει απλό
μεταλλικό σκελετό με επένδυση αλουμινίου όπως αναγράφει;»
Διευκρίνηση 2: «Θα έχει απλό μεταλλικό σκελετό με επένδυση αλουμινίου.».
Ερώτημα Εταιρείας 3: «Εσωτερικό ύψος θαλάμου ;»
Διευκρίνηση 3.: «Το εσωτερικό ύψος θαλάμου θα είναι περίπου 2 μέτρα και 1,5 μέτρα από τους
θόλους.».
Ερώτημα Εταιρείας 4:«οι τροχοί θα βρίσκονται κάτω από το σασί ‘η εκτός αυτού;»
Διευκρίνηση 4.: «Οι τροχοί θα βρίσκονται κάτω από το σασί.».
Ερώτημα εταιρείας 5: «Εάν οι τροχοί βρίσκονται εκατέρωθεν του σασί θα υπάρχουν θολοί με
ανάπτυγμα στο δάπεδο εντός του θαλάμου ή θα πρέπει το δάπεδο να είναι εντελώς επίπεδο;»
Διευκρίνηση 5.: «Θα υπάρχουν θόλοι με ανάπτυγμα στο δάπεδο.».
Ερώτημα εταιρείας 6: «Διαστάσεις ερμαρίων που ζητούνται ;»
Διευκρίνηση 6.: «Ουσιαστικά τα ερμάρια είναι τρία. Απλά, με τις ενισχύσεις που θα υπάρχουν
στην κατασκευή, ενδέχεται να μην είναι μονοκόμματα εκτός από το πίσω που θα πρέπει να είναι
μονοκόμματο και να μην διακόπτεται από κάποια ενίσχυση. Οι διαστάσεις ως προς το πλάτος, να
είναι οι ακόλουθες: το πρώτο και το τρίτο ερμάριο να είναι 115 cm x 220 cm περίπου και το μεσαίο
150 cm x 220 cm περίπου.», και «Πόρτες 1η και 3η, h 1,75 m x 1,15 m περίπου ενώ η μεσαίες h
1.25 m x 1.45 m περίπου.».
2. Για τα ερωτήματα της εταιρείας «ETCO Κ. ΖΕΡΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», για το ΤΜΗΜΑ 4
«ΣΚΗΝΕΣ», διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας 1α: Είδος 5.9.8 Σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)
α. «Οι αναφερόμενες διαστάσεις στον τίτλο είναι 6x5,5m (δηλαδή περίπου 30m2 ) ενώ παρακάτω
στις προδιαγραφές αναφέρεται χωρητικότητα 24-26m2 και εξωτερικές διαστάσεις μήκος 6000 έως
6200mm και πλάτος 4000-4200mm εμφανώς μικρότερες από τις διαστάσεις του τίτλου.
Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που θα τοποθετηθούν κρεβάτια στις σκηνές το πλάτος των 4m
δεν είναι λειτουργικό καλό θα ήταν το πλάτος να είναι μεγαλύτερο από 5m.»
Διευκρίνηση 1α.: «οι τεχνικές προδιαγραφές υπερισχύουν του τίτλου».
Ερώτημα εταιρείας 1β: « Στην προδιαγραφή της σκηνής αναφέρει ότι θα πρέπει να φέρει
αποσπώμενο δάπεδο. Παρακάτω αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει να διαθέτει διαιρούμενο δάπεδο -
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πτυσσόμενο δάπεδο. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν πρόκειται για το ίδιο δάπεδο από PVC ή για
πρόσθετο σκληρό δάπεδο.»
Διευκρίνηση 1β.: «Διαιρούμενο δάπεδο – πτυσσόμενο δάπεδο - εννοείται πρόσθετο σκληρό
δάπεδο».
Ερώτημα εταιρείας 1γ:«Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν επιθυμείτε να υπάρχει θερμοστάτης εντός
της σκηνής».
Διευκρίνηση 1γ.: «Επιθυμητή η ύπαρξη θερμοστάτη για το σύστημα θέρμανσης».
Ερώτημα εταιρείας 2α: Είδος 5.9.9 Σκηνή 6 ατόμων (5,5x4m)
α. «Οι αναφερόμενες διαστάσεις στον τίτλο είναι 5,5x4m (δηλαδή πάνω από 20m2 ) ενώ παρακάτω
στις προδιαγραφές αναφέρεται χωρητικότητα 16-18m2 και εξωτερικές διαστάσεις μήκος 3090 έως
4200mm και πλάτος 4500-4700mm εμφανώς μικρότερες από τις διαστάσεις του τίτλου.
Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που θα τοποθετηθούν κρεβάτια στις σκηνές το πλάτος των 4m
δεν είναι λειτουργικό καλό θα ήταν το πλάτος να είναι μεγαλύτερο από 5m».
Διευκρίνηση 2α.: «Οι τεχνικές προδιαγραφές υπερισχύουν του τίτλου».
Ερώτημα εταιρείας 2β: «β. Στην προδιαγραφή της σκηνής αναφέρει ότι θα πρέπει να φέρει
αποσπώμενο δάπεδο. Παρακάτω αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει να διαθέτει διαιρούμενο δάπεδο πτυσσόμενο δάπεδο. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν πρόκειται για το ίδιο δάπεδο από PVC ή για
πρόσθετο σκληρό».
Διευκρίνηση 2β: «Διαιρούμενο δάπεδο – πτυσσόμενο δάπεδο - εννοείται πρόσθετο σκληρό
δάπεδο».
Ερώτημα εταιρείας 2γ: Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν είναι απαιτείται η ύπαρξη θερμοστάτη για
το σύστημα θέρμανσης εντός των σκηνών.
Διευκρίνηση 2γ: «Επιθυμητή η ύπαρξη θερμοστάτη για το σύστημα θέρμανσης».
3. Για τα ερωτήματα της εταιρείας «ELMON Α.Ε.», για το ΤΜΗΜΑ 4 «ΣΚΗΝΕΣ» διευκρινίζονται τα
κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας 1: Μεγάλη σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)
«Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις ακριβείς διαστάσεις των μεγάλων σκηνών, καθώς υπάρχει
αναντιστοιχία μεταξύ της διάστασης στην περιγραφή του τίτλου και στην περιγραφή στο 5ου σημείο
(bullet). Κατά τα διαλαμβανόμενα, το ορθό αφορά την διάσταση 6x5,5m. Εάν υποθέσουμε ότι το
πλάτος της σκηνής θα είναι 4m, είναι προφανές ότι δεν θα είναι δυνατόν να χωρέσουν δύο σειρές
κλινών ανάμεσα στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει διάδρομος, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του
προσωπικού του ΕΚΑΒ και προς διευκόλυνση της διεκπεραίωσης της αποστολής τους. Κατόπιν
τούτου, επισυνάπτουμε ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρείας LANCO, κατασκευάστριας εταιρείας
σκηνών, καταξιωμένη στον τομέα που δραστηριοποιείται, με εμπειρία πάνω από 65 έτη και
προμηθεύτρια σκηνών στην Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και το Στρατό
σε πληθώρα ευρωπαϊκών χωρών. Το μοντέλο σκηνής που προτείνουμε και καλύπτει τις ανάγκες
της υπηρεσίας σας είναι το μοντέλο ARZ 30 (βλ. συνημμένο). Παρακαλούμε επιπλέον αν είναι εφικτή
η εισαγωγή της έννοιας της ανοχής (tolerance) όπως πάντα υφίσταται, της τάξεως των +-30cm στις
διαστάσεις.»
Διευκρίνηση 1: «Οι τεχνικές προδιαγραφές υπερισχύουν του τίτλου».
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Ερώτημα εταιρείας 2: Μεγάλη σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)
«Όσον αφορά το σημείο «Διαιρούμενο δάπεδο: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει πτυσσόμενο δάπεδο»
παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν πρόκειται για ένα πρόσθετο υφασμάτινο δάπεδο που πρέπει
να τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από το δάπεδο της σκηνής για να το προστατεύσει ή εάν αφορά ένα
άκαμπτο σκληρό πάτωμα από πλαστικό».
Διευκρίνηση 2: «Το ζητούμενο δάπεδο θα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το δάπεδο της σκηνής
προκειμένου να το προστατέψει».
Ερώτημα εταιρείας 3: «Ομοίως με ερώτημα 1, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις ακριβείς
διαστάσεις (διαφορά μεταξύ διαστάσεων στην περιγραφή του τίτλου και της περιγραφής του
πέμπτου σημείου (bullet). Κατά τα διαλαμβανόμενα το ορθό πρέπει να αφορά την διάσταση 5,5x4m.
Και σε αυτή την περίπτωση ο προβληματισμός είναι ο ίδιος: το προσωπικό του ΕΚΑΒ δεν θα είναι
σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του, καλύπτοντας τις επιχειρησιακές του ανάγκες με
αποτελεσματικότητα. Στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας σκηνών
LANCO, προτείνουμε για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας σας το μοντέλο σκηνών ARZ 20
(βλ. επισύναψη). Ομοίως με το ερώτημα 2 παρακαλούμε διευκρινίστε τα του δαπέδου.
Παρακαλούμε αν είναι εφικτή η εισαγωγή της έννοιας της ανοχής (tolerance) όπως πάντα υφίσταται,
της τάξεως των +- 3kg στο βάρος.»
Διευκρίνηση 3: «Οι τεχνικές προδιαγραφές υπερισχύουν του τίτλου».
Ερώτημα εταιρείας 4: «Στις ενότητες «Δικαιολογητικά προσφορών» αναφέρεται «Τις Δηλώσεις
Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται)». Παρακαλούμε όπως
διευκρινίσετε για ποια ακριβώς είδη απαιτείται να υπάρχει πιστοποίηση CE.»
Διευκρίνηση 4:«Βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι καθορισμένη η λίστα των υλικών που πρέπει
να διαθέτουν πιστοποίηση CE. Συνεπώς, θα πρέπει να συνοδεύονται από αυτήν τα προσφερόμενα
υλικά που πρέπει».
Ερώτημα εταιρείας 5:« Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν για την απόδειξη της τεχνικής
ικανότητας, αρκεί δήλωση του κατασκευαστή των ειδών, ο οποίος δεν νοείται ως «τρίτος», υπό την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 78 του ν.4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) κατόπιν της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ’ αρίθµ. 23/13 Φεβ 18/ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
επομένως δεν απαιτείται για αυτόν η υποβολή εντύπου ΕΕΕΣ.»
Διευκρίνηση 5: Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 6/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, ισχύουν τα κάτωθι: «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», και επιπλέον «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. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων
όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
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χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. […]. 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.. […]», και ακόμη «2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς
δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ.
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση».
Επιπλέον, σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), σχετικά με: «Ειδικά
θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», ισχύει ότι: «Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση,
κατά την οποία ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή περισσότερες ικανότητες του
υπεργολάβου του, τότε υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ αυτού, ανεξάρτητα από το
ποσοστό της υπεργολαβίας και το συμπληρώνει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην Ενότητα Γ
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» και επίσης: «τέλος, ότι οι κατασκευαστές/ παραγωγοί ή/ και
οι κάθε είδους «προμηθευτές» ειδών/ υλικών/ προϊόντων των οικονομικών φορέων/ συμμετεχόντων
δεν αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τρίτους φορείς, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 78
του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στις ικανότητες των οποίων αυτοί
στηρίζονται και, συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ εκ μέρους τους, με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στην επόμενη παράγραφο».
Συνεπώς, η ιδιότητα της υπεργολαβίας ή της μη υπεργολαβίας που προσδίδεται σε έναν οικονομικό
φορέα, προσδιορίζεται αποκλειστικά από την μορφή σύμπραξης που θα δημιουργηθεί με αυτόν με
τον οποίο συμπράττει (συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικονομικό φορέα), οριοθετώντας κατά το
ειδικότερο την συνεργασία τους, με μια συγκεκριμένης μορφής εμπορική/ συμβατική σχέση (πχ.
ιδιωτικό συμφωνητικό εκτέλεσης προμήθειας ή δέσμευσης πόρων, υπεργολαβική σύμβαση) για
την εκτέλεση μέρους ή όλης της προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, ως υπεργολάβος λογίζεται εκείνος
που αναλαμβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει μέρος του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης,
ενώ ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παράσχει – διαθέσει συγκεκριμένο/α αγαθό/ά στο εν λόγω
πλαίσιο. Επομένως, εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα, ο
χαρακτηρισμός ή μη του κατασκευαστή (και όχι προσφέροντα) ως υπεργολάβου και κατ’ επέκταση
η αναθέτουσα αρχή (μη γνωρίζοντας εκ των προτέρων αυτή τη σχέση) δίνει την ευχέρεια του
χαρακτηρισμού ως υπεργολάβου ή μη, στον συμμετέχοντα (προσφέροντα).
Επιπλέον, ο τρόπος απόδειξης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι πληροί τα κριτήρια τα σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα εναπόκειται στην ευχέρεια του και δεν είναι απαραίτητο
να στηρίζεται στις ικανότητες κάποιου άλλου φορά π.χ. κατασκευαστή. Στην περίπτωση που δεν
στηρίζεται στις ικανότητες του κατασκευαστή για την απόδειξη αυτή, δεν απαιτείται η υποβολή
ξεχωριστού ΕΕΕΣ. Στην περίπτωση όμως που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
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άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της Διακήρυξής, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1
και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξής και
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.
Εν κατακλείδι, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο της διαφάνειας, της
αμεροληψίας και του ενιαίου μέτρου κρίσης των προσφορών στους διαγωνισμούς, δεν δύναται να
προσδιορίζει δια της διοικητής πράξης (Δ/ξη) αν οι κατασκευαστές των συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων θεωρούνται υπεργολάβοι ή «τρίτοι» και συνεπώς αν απαιτείται ή όχι η
υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (ΕΕΕΣ κ.λπ.), αφού αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη
του οικονομικού φορέα, καθότι η Υπηρεσία δεν γνωρίζει εκ των προτέρων αυτή την σχέση.
4. Για τα ερωτήματα της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», για
το ΤΜΗΜΑ 8 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ», διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας 1: «Μετά από έρευνα αγοράς της εταιρείας μας για το είδος 5.9.4 «Φορητό
ηλεκτρικό Ψυγείο 35 lt» προκύπτει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης δεν συνάδουν με
τα προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας, είτε διότι τα περισσότερα εκ των ζητουμένων ειδών έχουν
καταργηθεί και τα νέα μοντέλα τους δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης ,είτε διότι έχουν εμφιλοχωρήσει λάθη εκ παραδρομής στις τεχνικές προδιαγραφές».
Διευκρίνηση 1: «οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους 5.9.4. Φορητό ηλεκτρικό ψυγείο 35 lt, έτσι
όπως αυτές έχουν καθοριστεί, αποτελούν στο σύνολό τους μέρος των απαράβατων όρων της
διακήρυξης και με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη τήρησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
ικανοποιούνται στο σύνολό τους και χωρίς τη δυνατότητα μικρών αποκλίσεων.».
Ερώτημα εταιρείας 2: «Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ότι στα δικαιολογητικά προσφορών των
ειδών «5.9.3. Φορητή ηλεκτρική μαγειρική κουζίνα» και «5.9.4 Φορητό ηλεκτρικό Ψυγείο 35 lt»
τέθηκε εκ παραδρομής η απαίτηση για «Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή
ισοδύναμο των κατασκευαστριών εταιριών» αντί του ορθού «Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
ISO 9001 ή ισοδυνάμου του υποψήφιου οικονομικού φορέα».
Διευκρίνηση 2: «Η διακήρυξη ευκρινώς αναφέρει την απαίτηση για πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών»
Ερώτημα εταιρείας 3, Αναφορικά με το ΤΜΗΜΑ 7 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ»: «Στο Παράρτημα Δ – Tεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα στην
Παράγραφο 5.2.1.& 5.2.2. Πομποδέκτες V/U-DMR βάσεως και φορητοί, στην σελίδα 140 της ως
άνω Διακήρυξης αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές και των 2 ειδών μαζί, ενώ στην σελίδα 141
αναφέρονται επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές για το είδος 5.2.2. Πομποδέκτες βάσεως V/U-DMR.
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιες είναι οι προδιαγραφές για το κάθε είδος 5.2.1 και 5.2.2
ξεχωριστά».
Διευκρίνιση 3: «Οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους V/UDMR βάσεως που αναφέρονται στα
σημεία 5.2.1. & 5.2.2. (σελ. 140) και 5.2.2. (σελ.141-142) ταυτίζονται απολύτως μεταξύ τους και δεν
παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση».
5. Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 06/2021 από 01-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009297796) Απόφασης
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι της υπ’ αριθ. 6/2021 Διακήρυξης Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), ως εξής:

ΑΔΑ: Ψ2ΒΜ46ΝΠΙΘ-ΣΩ7

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

Από:
«6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Κατάθεση δείγματος δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη».
Σε:
«6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις:
Κατάθεση δείγματος, για όσα τμήματα προβλέπεται, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας Διακήρυξης».
6. Την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 06/2021 από 01-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC009297796) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι της υπ’ αριθ.
6/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), ως εξής:
Από: « 5.9.8. Μεγάλη σκηνή – Σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)»
Σε: «5.9.8. Μεγάλη σκηνή – Σκηνή 10 ατόμων»
Και
Από: «5.9.9. Μικρή Σκηνή 6 ατόμων (5,5x4m)»
Σε: «5.9.9. Μικρή Σκηνή 6 ατόμων»
Ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

▪
▪
▪
▪
▪
•
▪

ELMON A.E: Αγίου Λουκά 31Α τ.κ 19002 Παιανία Αττικής.τηλ:211002860 e-mail
info@elmon.com
ETCO Κ.Ζέρβας και Συνεργάτες Ε.Ε.Μήλου 51,Θεσσαλονίκη.τηλ:2310422512.email:Kzervas@etco.gr
Ζουμπουλάκης S.A Βας .Αλεξάνδρου 84 τ.κ 12134 Περιστέρι τηλ:210-5732084 email:info@zouboulakis.gr
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ τεχνική εμπορική εταιρεία οδός Δανήλου Συντηχάκη 1 &
Γωνία Ανωγείακη 36 Αγ.Ιωάννης, Μεσαμπελίες Ηράκλειο Κρήτης τ.κ 71409 τηλ :2810283707
e-mail:κatsido@gmail.com.
Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Γ.Γ.Π.Π.
Τεχνικό Τμήμα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του Υπουργείου Υγείας
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας

