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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2022
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 03/2022
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 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.
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• 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 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
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.
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• 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».
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
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υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και
χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
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. 29164/755/19 (ΦΕΚ 2686 Β/2-7-2019) Απόφαση Υπουργού εργασίας, κοινωνικής
ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020).
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 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΦΕΚ 1414 /τ Β΄/1504-2020) και ισχύει.
Υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
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.
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».
Υπ’ αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) κοινής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός
Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
Υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «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)».
Υπ’ αριθ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 τ. Β΄/13-07-2021) Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Επικρατείας, σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Υπ’ αριθ. 6431 Φ. Επιτροπές 2021 -2022 από 28-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΞΣ46ΝΠΙΘ4Λ4) 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. 6437 Φ. Επιτροπές 2021 -2022 από 28-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΦΟ46ΝΠΙΘ-Χ61) Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

τεχνικών προσφορών των υπό προμήθεια ειδών / παροχής υπηρεσιών και αξιολόγησης
προδικαστικών προσφυγών επί τεχνικών θεμάτων για προμήθειες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας»
Την υπ’ αριθ. 5919 Φ.Δ. 3/2022 από 17-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010800315) Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι η υπ’ αριθ. 3/2022 Διακήρυξη Γ.Γ.Π.Π.) διενεργήθηκε
ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια, μεταξύ άλλων, ενός οχήματος τύπου
pick-up (τμήμα 1) και εξοπλισμού επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα (τμήμα 3).
Την υπ’ αριθ.: ΤΔΤ 89/22/ετ/ΑΜ από 29-06-2022 επιστολή, της εταιρείας «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».
Την από 30-06-2022 επιστολή, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΠΕ».
Το υπ’ αριθ. 6649 Φ/Δ. 3/2022 έγγραφο προς τη Μόνιμη Επιτροπή Αποσφράγισης και
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας με θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης επί των τεχνικών
προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 3/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
για την προμήθεια με αγορά, μεταξύ άλλων, ενός οχήματος τύπου pick-up, για τις ανάγκες της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
Την από 04-07-2022 επιστολή, με την οποία η εταιρεία «ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ».
Την από 05-07-2022 επιστολή, με την οποία η εταιρεία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Την υπ’ αριθ.: ΤΔΤ 94/22/ετ/ΑΜ από 07-07-2022, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «AIGLON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».
Το υπ’ αριθ. 7219 Φ/Δ. 3/2022 από 12-07-2022, έγγραφο προς τη Μόνιμη Επιτροπή
Αποσφράγισης και Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης επί
των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 3/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, για την προμήθεια με αγορά, μεταξύ άλλων, ενός οχήματος τύπου pick-up, για τις
ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
Την από 14-07-2022 απαντητική επιστολή του ΕΚΑΒ.
Το από 15-07-2022 απαντητικό e-mail του ΕΚΑΒ.
Την από 19-07-2022 απαντητική επιστολή του ΕΚΑΒ.
Το υπ’ αριθ. 01/2022 από 18-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών
Προσφορών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το υπ’ αριθ. 02/2022 από 22-07-2022 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Το υπ’ αριθ. 7687 από 21-07-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/
Α΄Τμήμα Διενέργειας Διαγωνιστικών Διαδικασιών.
Την υπ’ αριθ. 7833 από 22-07-2022 Απόφαση με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής
προσφορών της υπ’ αριθ. 03/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για
τα τμήματα 1: Όχημα Τύπου pick up και 3: Εξοπλισμός Επικοινωνίας / Δορυφορικά Τηλέφωνα
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
Το υπ’ αριθ. 3/2022 από 27-07-2022, Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών
Προσφορών.
Η από 09-08-2022 επιστολή της εταιρίας «ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ» με θέμα:
«ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΠΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 25/07/22 ΣΕ 01/09/22».
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20. Το υπ’ αριθ. 8841 από 11-08-2022, Ενημερωτικό προς τη Μόνιμη Επιτροπή Αποσφράγισης και
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
21. Το υπ’ αριθ. 8792 από 18-08-2022 έγγραφο της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και
Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
22. Το από 19-08-2022 έγγραφο της εταιρείας ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ».

Αποφασίζουμε
Την παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 3/2022
Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως κάτωθι :

Α. Για τα ερωτήματα της εταιρείας «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», για το ΤΜΗΜΑ 1 «ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP», ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός
159117, διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
ΕΡΩΤΗΜΑ : «Στην παράγραφο «16. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ» και ειδικότερα στην υποπαράγραφο
16.1. της τεχνικής προδιαγραφής του τμήματος 1 αναφέρεται:
«Το κύριο μέρος των εξωτερικών επιφανειών του οχήματος να είναι εργοστασιακά βαμμένο σε κίτρινη
απόχρωση (RAL-1016) με βαφή διπλής επίστρωσης και βερνίκι σε θάλαμο βαφής.»
Μετά από έρευνα αγοράς που έγινε στους 3 κατασκευαστές οχημάτων που μπορούν να παρέχουν
όχημα όπως το υπό προμήθεια, διαπιστώθηκε ότι δεν δύναται παραχθεί ένα όχημα με την ανωτέρω
χρωματική απόχρωση εργοστασιακά. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν μπορεί γίνει
αποδεκτό και όχημα, το οποίο δεν είναι εργοστασιακά βαμμένο σε κίτρινη απόχρωση (RAL-1016), αλλά
θα είναι βαμμένο από την εταιρεία μας καλύπτοντας βέβαια, τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο «Οι Εγγυήσεις» της τεχνικής προδιαγραφής.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΕΚΑΒ:
«Σε απάντηση ως προς το ερώτημα που αφορά την εργοστασιακή βαφή του Pick up, διευκρινίζουμε ότι
μπορεί να γίνει αποδεκτό και όχημα, το οποίο δεν είναι εργοστασιακά βαμμένο σε κίτρινη απόχρωση
(RAL-1016), αλλά θα είναι βαμμένο με την συγκεκριμένη απόχρωση από την εταιρεία που το προσφέρει,
καλύπτοντας βέβαια, τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «Οι Εγγυήσεις» της τεχνικής
προδιαγραφής.»
Β. Για τα ερωτήματα της εταιρείας «ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ», για το ΤΜΗΜΑ 3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ», ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός 159119,
διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1.: «Αφορά Τμήμα 3 – Υποείδη Α/Α 1 & 2
Στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ”, “ΤΜΗΜΑ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ”, σελίδα 122, “2. Φορητό Δορυφορικό Τηλέφωνο”, παράγραφος “3. ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ”, αναφέρεται η απαίτηση: 5
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“3.7 Να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία.”
Επιβεβαιώστε ότι ζητείται να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και παρελκόμενα για την
λειτουργία των συσκευών των Υποειδών με Α/Α 1 & 2 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται κάρτα SIM ούτε
κάποια συνδρομητική υπηρεσία.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης
Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Π.:
«… διευκρινίζεται ότι για το είδος Α/Α 1 «Συσκευή δορυφορικού ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου» και
για το είδος Α/Α 2 «Φορητό Δορυφορικό Τηλέφωνο» θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία
υλικά και παρελκόμενα για τη λειτουργία των παραπάνω συσκευών χωρίς να συμπεριλαμβάνεται
κάρτα SIM ή κάποια συνδρομητική υπηρεσία.»
Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας: «Επιβεβαιώνουμε ότι ζητείται
να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και παρελκόμενα για τη λειτουργία των συσκευών των
Υποειδών με Α/Α 1&2 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται κάρτα SIM ούτε κάποια συνδρομητική υπηρεσία».
ΕΡΩΤΗΜΑ 2.: «Αφορά Τμήμα 3 - Υποείδος με Α/Α 6
Στο
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ
–
TEXNIKEΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ”,
“ΤΜΗΜΑ
3
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ”, σελίδα 126, παράγραφος “3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ”, αναφέρεται η
απαίτηση: “3.7 Να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία.”
Επιβεβαιώστε ότι ζητείται να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και παρελκόμενα για την
λειτουργία των συσκευών του Υποείδους με Α/Α 6, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται κάρτα SIM ούτε κάποια
συνδρομητική υπηρεσία.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης
Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Π.:
«… διευκρινίζεται ότι για το είδος Α/Α 1 «Συσκευή δορυφορικού ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου» και
για το είδος Α/Α 2 «Φορητό Δορυφορικό Τηλέφωνο» θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία
υλικά και παρελκόμενα για τη λειτουργία των παραπάνω συσκευών χωρίς να συμπεριλαμβάνεται
κάρτα SIM ή κάποια συνδρομητική υπηρεσία.»
Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας:
«Επιβεβαιώνουμε ότι ζητείται να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και παρελκόμενα για τη
λειτουργία των συσκευών των Υποειδών με Α/Α 1&2 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται κάρτα SIM ούτε
κάποια συνδρομητική υπηρεσία».
ΕΡΩΤΗΜΑ 3.: «Αφορά Τμήμα 3 - Υποείδος με Α/Α 6
Στο
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ
–
TEXNIKEΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ”,
“ΤΜΗΜΑ
3
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ”, στον κατάλογο της σελίδας 120 ζητούνται φορητά
δορυφορικά τηλέφωνα στις παραγράφους με Α/Α “2” και Α/Α “6”:
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Τα είδη αυτά έχουν ακριβώς ίδιες προδιαγραφές πλην ενός σημείου που αφορά το μέγεθος της
υποδοχής για ακουστικά.
Συγκεκριμένα στο είδος «Α/Α: 2 Φορητό δορυφορικό τηλέφωνο» στην σελίδα 121, παράγραφο 2.8.,
ζητείται:
2.8. Εξωτερικές διασυνδέσεις: Καλώδιο σύνδεσης δεδομένων UDC με σύνδεσμο USB, υποδοχή
για ακουστικά, DC power.
Αλλά, στο είδος «Α/Α: 6 Φορητό δορυφορικό τηλέφωνο» στην αντίστοιχη προδιαγραφή 2.8. (σελίδα
126), ζητείται:
2.8. Εξωτερικές διασυνδέσεις: Καλώδιο σύνδεσης δεδομένων UDC με σύνδεσμο USB, υποδοχή 2.5mm
για ακουστικά, DC power.
Από έρευνα αγοράς προκύπτει ότι δεν κυκλοφορούν συσκευές δορυφορικών τηλεφώνων που να
καλύπτουν τις ζητούμενες προδιαγραφές και να έχουν υποδοχή 2.5mm για ακουστικά. Ορθώς έχει
απαλειφθεί ο προσδιορισμός του μεγέθους της υποδοχής ακουστικών από την προδιαγραφή 2.8 του
υποείδους με Α/Α “2”.
Παρακαλούμε διορθώστε την προδιαγραφή 2.8. (σελίδα 126) του υποείδους «Α/Α: 6 Φορητό
δορυφορικό τηλέφωνο» ώστε να απαλειφθεί ο προσδιορισμός του μεγέθους της υποδοχής
ακουστικών.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, (16) σχετικό:
«Τροποποιείται, κατόπιν της υποδείξεως, ως εξής:
•
• 2.8. Εξωτερικές διασυνδέσεις: Καλώδιο σύνδεσης δεδομένων UDC με σύνδεσμο USB, υποδοχή
για ακουστικά DC power.».
ΕΡΩΤΗΜΑ 4.: «Αφορά Τμήμα 3 - Υποείδος με Α/Α 6
Στο
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ
–
TEXNIKEΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ”,
“ΤΜΗΜΑ
3
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ”, σελίδα 120, κατάλογος ειδών, παράγραφος με Α/Α “6”,
ζητούνται 2 τεμ. φορητών δορυφορικών τηλεφώνων με CPV “32531000-4”:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητείται υπoείδος με ίδιο CPV “32531000-4” στην παράγραφο με Α/Α 2 του
ίδιου πίνακα:

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε για το συγκεκριμένο υποείδος της παραγράφου με Α/Α “6” (CPV
“32531000-4”) ότι:
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1.1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των σελίδων 125-126 όπου περιγράφεται η “1. Συσκευή δορυφορικού
ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου” αφορούν μόνο την παράγραφο “2.1” της σελίδας 126 των τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρεται στη συμβατότητα της συσκευής
“2. Φορητό Δορυφορικό Τηλέφωνο”:
1.2. Στη γραμμή με Α/Α “6” της Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να προσφερθούν μόνο δύο (2) τεμ.
Φορητά Δορυφορικά Τηλέφωνα, όπως αυτά περιγράφονται στη παράγραφο “2. Φορητό Δορυφορικό
Τηλέφωνο” των Τεχνικών Προδιαγραφών του Α/Α “6” (σελίδα 126).»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας: « Επιβεβαιώνουμε
ότι:
• Οι τεχνικές προδιαγραφές των σελίδων 125-126 όπου περιγράφεται η “1. Συσκευή δορυφορικού
ευρυζωνικού παγκόσμιου δικτύου” αφορούν μόνο την παράγραφό “2.1” της σελίδας 126 των τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρεται στη συμβατότητα της συσκευής “2. Φορητό Δορυφορικό Τηλέφωνο”.
• Στη γραμμή Α/Α “6” της Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να προσφερθούν μόνο δύο (2) τεμ, Φορητά
Δορυφορικά Τηλέφωνα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο “2. Φορητό Δορυφορικό
Τηλέφωνο” των Τεχνικών Προδιαγραφών του Α/Α “6” (σελίδα 126)».
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διευκρίνιση που δόθηκε από το ΕΚΑΒ, για το υποερώτημα 1.2,
συνεπάγεται τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης, καθώς σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» για το Τμήμα 3, υποείδος «Α/Α: 6 Φορητό Δορυφορικό
Τηλέφωνο», η προσφορά των οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνει (2) τεμάχια από όλα
τα περιγραφόμενα στην παρ. 5.1.2 (σελ. 125 έως 127).
ΕΡΩΤΗΜΑ 5.: «Αφορά Τμήμα 3 - Υποείδη με Α/Α 10 & 11
Στο
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ
–
TEXNIKEΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ”,
“ΤΜΗΜΑ
3
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ”, σελίδα 120, κατάλογος ειδών, ζητούνται 20 τεμ. φορητοί
ασύρματοι UHF/VHF στην παράγραφο με Α/Α “10” και 3 τεμ. VHF/UHF ασύρματοι πομποδέκτες
οχήματος στην παράγραφο με Α/Α “11”:

Δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για τους Σταθμούς Βάσεως, επαναλαμβάνονται τόσο στη
σελίδα 129 όσο και στη σελίδα 131, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στη γραμμή με Α/Α “10” της
Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να προσφερθούν μόνο 20 τεμ. φορητοί ασύρματοι UHF/VHF που να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τμήματος “2. ΦΟΡΗΤΟΣ DMR” της σελίδας 130 των Τεχνικών
Προδιαγραφών και στη γραμμή με Α/Α “11” της Οικονομικής Προσφοράς, θα προσφερθούν μόνο 3 τεμ.
πομποδέκτη οχήματος/βάσεως που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τμήματος “1. ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΗΣ V/U-DMR της σελίδας 131 των Τεχνικών Προδιαγραφών.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας: «Επιβεβαιώνουμε
ότι στη γραμμή με Α/Α “10” της Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να προσφερθούν μόνο 20 τεμ. φορητοί
ασύρματοι UHF/VHF που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τμήματος “2.ΦΟΡΗΤΟΣ DMR” της
σελίδας 130 των Τεχνικών Προδιαγραφών και στη γραμμή με Α/Α “11” της Οικονομικής Προσφοράς, θα
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προσφερθούν μόνο 3 τεμ. πομποδέκτη οχήματος/βάσεως που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
του τμήματος “1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ V/U-DMR της σελίδας 131 των Τεχνικών Προδιαγραφών”».
Επισημαίνεται ότι η διευκρίνιση που δόθηκε από το ΕΚΑΒ, συνεπάγεται τροποποίηση των Τεχνικών
Προδιαγραφών της διακήρυξης, καθώς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
για το Τμήμα 3, υποείδος Α/Α: 10 «5.2.1 Φορητός Ασύρματος UHF/VHF», η προσφορά των
οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνει (20) τεμάχια από όλα τα περιγραφόμενα στην παρ.
«5.2.1 & 5.2.2 Πομποδέκτες V/U-DMR βάσεως και φορητοί» (σελ. 129 έως 131). Αντίστοιχα για το
υποείδος Α/Α: 11 «5.2.2 VHF/UHF Ασύρματος Πομποδέκτης Οχήματος» η προσφορά των
οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνει (3) τεμάχια από όλα τα περιγραφόμενα στην παρ.
«5.2.2 Πομποδέκτες βάσεως V/U-DMR» (σελ. 131 έως 132).
ΕΡΩΤΗΜΑ 6.: «Αφορά Τμήμα 3 – Υποείδη Α/Α 10 & 11
Στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ”, “ΤΜΗΜΑ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ”, σελίδα 130, υποείδος με Α/Α 10, “2. ΦΟΡΗΤΟΣ DMR”, στην προδιαγραφή
της ζητούμενης ισχύος ζητείται:

Όμως στις σελίδες 129 και 131, υποείδος με Α/Α 11, “ 1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ V/U-DMR”, η προδιαγραφή
της ισχύος ζητείται επακριβώς:
Με δεδομένο ότι μπορεί να προσφερθεί πομποδέκτης μεγαλύτερης μέγιστης ισχύος, για όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ακτίνα δράσης σε όλα τα περιβάλλοντα, όπως ζητείται και στους φορητούς πομποδέκτες,
παρακαλούμε διορθώστε την σχετική προδιαγραφή σε:
“• Ισχύος τουλάχιστον 40w(UHF) / 50w (VHF)”».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας: «Τροποποιείται,
κατόπιν υποδείξεως, ως εξής :
•

• Ισχύος τουλάχιστον 40w (UHF)/50W (VHF)

Γ. Για τα ερωτήματα της εταιρείας «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το ΤΜΗΜΑ 3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ», ηλεκτρονικός
συστημικός διαγωνισμός 159119, διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1: «A/A 1: Είδος 5.3.2: Συσκευή ευρυζωνικού παγκόσμιου δικτύου – τερματικό BGAN.
Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 δεν μπορούν να καλυφθούν από τερματικό
BGAN, καθώς υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των τερματικών BGAN και του δορυφορικού δικτύου
THURAYA. Τα τερματικά BGAN υποστηρίζουν το δορυφορικό δίκτυο του INMARSAT. Παρακαλώ να μας
διευκρινίσετε εάν επιθυμείτε εξοπλισμό BGAN με υποστήριξη του δορυφορικού δικτύου INMARSAT ή
εξοπλισμό που να υποστηρίζει το δορυφορικό δίκτυο THURAYA.».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης
Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ./ Γ.Γ.Π.Π.:
«Ζητείται εξοπλισμός που να υποστηρίζει το δορυφορικό δίκτυο THURAYA».
ΕΡΩΤΗΜΑ 2.: «A/A 2: 5.3.3: Φορητό δορυφορικό τηλέφωνο.
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Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 δεν μπορούν να καλυφθούν ταυτόχρονα από
μία συσκευή, καθώς υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των τερματικών BGAN και του δορυφορικού
δικτύου THURAYA. Τα τερματικά BGAN υποστηρίζουν το δορυφορικό δίκτυο του INMARSAT. Παρακαλώ
να μας διευκρινίσετε εάν επιθυμείτε εξοπλισμό συμβατό με το ευρυζωνικό δορυφορικό δίκτυο που
υποστηρίζουν οι συσκευές BGAN (INMARSAT) ή εξοπλισμό που να υποστηρίζει το δορυφορικό δίκτυο
THURAYA».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης
Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ./ Γ.Γ.Π.Π:
«Ζητείται εξοπλισμός που να υποστηρίζει το δορυφορικό δίκτυο THURAYA».
ΕΡΩΤΗΜΑ 3: «Α/Α 6: Είδος 5.1.2: Φορητό δορυφορικό τηλέφωνο (2)
➢ Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι ίδιες με τις προδιαγραφές του
εξοπλισμού Α/Α 1: Είδος 5.3.2. Παρακαλώ να διευκρινιστεί το είδος της συσκευής που ζητάτε ,όπως
διατυπώθηκε στο ερώτημα 1.1
➢ Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι ίδιες με του εξοπλισμού Α/Α 2: Είδος
5.3.3. Παρακαλώ να διευκρινιστεί το είδος της συσκευής που ζητάτε, όπως διατυπώθηκε στο ερώτημα
1.2.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΕΚΑΒ:
«Σε απάντηση στο ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο : Α/Α 6: Είδος 5.1.2: Φορητό δορυφορικό τηλέφωνο (2) διευκρινίζουμε
ότι ζητείται: «συσκευή δορυφορικού ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου και ικανό για σύνδεση σε κάθε
τοποθεσία που καλύπτεται από το δορυφορικό δίκτυο Thuraya».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης
Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ./ Γ.Γ.Π.Π.:
«Ζητείται εξοπλισμός που να υποστηρίζει το δορυφορικό δίκτυο THURAYA».
ΕΡΩΤΗΜΑ 4.: «Α/Α 6 – 12: Είδη 5.1.2, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.10, 5.2.1, 5.2.2 & 5.2.3
Να επιβεβαιωθεί ότι ο αριθμός εντός των παρενθέσεων αναφέρεται στην ζητούμενη ποσότητα».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΕΚΑΒ:
«Α/Α 6 – 12: Είδη 5.1.2, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.10, 5.2.1, 5.2.2 & 5.2.3 Επιβεβαιώνουμε ότι ο αριθμός εντός των
παρενθέσεων αναφέρεται στην ζητούμενη ποσότητα».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης
Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ./ Γ.Γ.Π.Π.:
«Ο αριθμός εντός των παρενθέσεων αναφέρεται στην ζητούμενη ποσότητα».
ΕΡΩΤΗΜΑ 5.: «Α/Α 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12: Είδη 5.3.2, 5.3.3, 5.3.7, 5.1.2, 5.1.10, 5.2.2, 5.2.3
Με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης του παραπάνω ερωτήματος (4) για την ποσότητα των
μηχανημάτων θα θέλαμε να αιτηθούμε την αύξηση του προϋπολογισμού ή την μείωση των τεμαχίων
των ανωτέρω αναφερόμενων ειδών, καθώς ο υπάρχων προϋπολογισμός δεν επαρκή για την προμήθεια
μηχανήματων που να ικανοποιούν τις ζητούμενες προδιαγραφές και να συμμορφώνονται με τα
απαιτούμενα κριτήρια.
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Πιο συγκεκριμένα:
•
Α/Α 1-2, 6 §3.5-3.6: Οι απαιτούμενοι ειδικοί όροι που αναφέρονται σε αυτές τις παραγράφους
αυξάνουν κατά πολύ το κόστος του εξοπλισμού και υπερκαλύπτεται ο ζητούμενος προϋπολογισμός.
•
Α/Α 5 §6.3-6.5: Οι απαιτούμενοι ειδικοί όροι που αναφέρονται σε αυτές τις παραγράφους
αυξάνουν κατά πολύ το κόστος του εξοπλισμού και υπερκαλύπτεται ο ζητούμενος προϋπολογισμός.
•
Α/Α 9, 11-12: Οι απαιτούμενες προδιαγραφές που αναφέρονται στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» αυξάνουν κατά πολύ το κόστος του εξοπλισμού και υπερκαλύπτεται ο ζητούμενος
προϋπολογισμός».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΕΚΑΒ:
«Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η αύξηση του προϋπολογισμού ή η μείωση των τεμαχίων των ανωτέρω
αναφερόμενων ειδών».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης
Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ./ Γ.Γ.Π.Π:
«Δεν είναι δυνατή η αύξηση του προϋπολογισμού ή η μείωση του αριθμού των τεμαχίων».
Δ. Για την εξέταση του αιτήματος παροχής διευκρινήσεων της εταιρείας «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», παρατηρείται ότι το αίτημα είναι εκπρόθεσμο
διότι έχει υποβληθεί στις 07-07-2022 δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία για την παροχή
διευκρινίσεων, η οποία σύμφωνα με την §2.1.3 «Παροχή Διευκρινήσεων» της υπ’ αριθ. 03/2022
Διακήρυξης ορίζεται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, ήτοι έως 05-07-2022.

Ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας.

