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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ.: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

«Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 02/2022
Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια ειδικού ατομικού
εξοπλισμού ομάδων διάσωσης».

ΣΧΕΤ.: 1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

-ΟΥπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
Ο Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο 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”.
Ο Ν.3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
Η υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Απόφαση 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» (Β΄ 941).
O Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27 τ. Α΄/7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
Την υπ’ αριθ. 444 από 31-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΑ37ΛΚ-Ω13) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης,
σχετικά με: ¨1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», με
Κωδικό ΟΠΣ 5045699¨».
8. Την υπ’ αριθ. 41510 από 07-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΦΦ46ΜΤΛΡ-6ΛΒ) Απόφαση Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με έγκριση της τροποποίησης στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕΠ- 002/1 ΤΡΟΠ.0 του έργου με τίτλο «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», με κωδικό ΣΑΕ 2019ΕΠ00210074 και κωδικό
MIS: 5045699 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014 - 2020».
9. Την υπ’ αριθ. 3929 Φ.Δ. 02/2022 από 18-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΡ246ΝΠΙΘ-2ΙΑ) Απόφαση
Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ. σχετικά με έγκριση της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά διασωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
του Πυροσβεστικού Σώματος (ήτοι της υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος).
10. Την υπ’ αριθ. 4300 Φ.Δ. 02/2022 από 24-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010614597) Απόφαση
Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (ήτοι την υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξη Γενικής
Γραμματείας πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος), για την προμήθεια με αγορά
ειδικού ατομικού εξοπλισμού ομάδων διάσωσης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος.
11. Την από 27-05-2022 συστημικά υποβληθείσα επιστολή της εταιρείας « Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», σχετικά με αιτήματα παροχής διευκρινήσεων.
12. Το υπ’ αριθ. 5070 Φ.Δ. 02/2022 από 02-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης προμηθειών/Α΄
τμήμα διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, με θέμα: «Εξέταση αιτημάτων παροχής
διευκρινήσεων της εταιρείας « Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» επί των Τεχνικών
Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξης».
13. Το υπ’ αριθ. 111 από 03-06-2022 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος , με θέμα:
«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το είδος της υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξης Γενικής
Γραμματείας πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος που αφορά την προμήθεια με
αγορά ειδικού ατομικού εξοπλισμού ομάδων διάσωσης για τις ανάγκες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος».
14. Το από 16-06-2022 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης επί τεχνικών θεμάτων για θέματα
πυροσβεστικού εξοπλισμού και ατομικών πυροσβεστικών εφοδίων, με θέμα: «Παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξης,
συστημικός διαγωνισμός 157709, για την προμήθεια Ειδικού ατομικού εξοπλισμού ομάδων
διάσωσης».
Αποφασίζουμε
Αποδεχόμενοι τις ανωτέρω ομόφωνες γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών, όπως αυτές διατυπώνονται στο
υπ’ αριθ. 111 από 03-06-2022 Πρακτικό και στο από 16-06-2022 πρακτικό τους και για τους λόγους που
αναγράφονται σε αυτά, ως κάτωθι:
1. Για το ερώτημα της εταιρείας « Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας:
«Είμαστε κατασκευαστές φορείων και φαρμακείων α’ βοηθειών. Μπορούμε να συμμετέχουμε σε
συγκεκριμένα είδη; Στη διακήρυξη (σελ.5), αναφέρεται ότι «γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για
το σύνολο της ποσότητας του τμήματος (είδους) » .
Παρακαλώ διευκρινίστε, εάν μπορούμε να λάβουμε μέρος μόνο για συγκεκριμένα τμήματα (είδη),
αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων τους.
Επίσης, παρακαλώ διευκρινίστε, ποιος είναι ο προϋπολογισμός ανά είδος, καθώς αυτό δεν είναι
καταγεγραμμένο στην διακήρυξη του διαγωνισμού».
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Διευκρίνηση :
Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 02/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος όπως δημοσιεύτηκαν και ισχύουν, ορίζεται με σαφήνεια ότι
στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της
ποσότητας του τμήματος (είδους), η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του οποίου ανέρχεται στο
ποσό των 281.048,39€.
Συνεπώς δεν υφίσταται η δυνατότητα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικού
φορέα που δεν προσφέρει το σύνολο των ποσοτήτων όλων των υποτμημάτων (υποειδών) της
Διακήρυξης, καθότι δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές για συγκεκριμένα υποτμήματα
(υποείδη).»
2. «Σχετικά με τις Τεχνικές Ερωτήσεις που έθεσε η εταιρεία «Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Π.Ε.» με το ανωτέρω έντεκα (11) σχετικό διαπιστώνουμε τα εξής:
Ερώτηση 1 «Α/Α 22 ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ»
«Χρειάζεται στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλάβουμε και την τιμή του συστήματος
ανύψωσης; - Το βάρος του προϊόντος μας είναι 10kg.»
Διευκρίνηση: Η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά διασωστικό φορείο χωρίς συνοδευτικό σύστημα
ανύψωσης, συνεπώς το τελευταίο δεν απαιτείται να προσφερθεί και ούτε να συμπεριληφθεί στη
τιμή. Όσον αφορά το βάρος του φορείου ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 2 «ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» της διακήρυξης.
Ερώτηση 2 «Α/Α 39 ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»
«Παρακαλώ τι εννοείτε με την περιγραφή "αυτοκόλλητη γάζα κλειδώσεων δαχτύλων", και ποια
είναι η χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς η 50ετη εμπειρία μας στο χώρο των υλικών Α
‘βοηθειών, δεν έχουμε συναντήσει αντίστοιχη περιγραφή.»
Διευκρίνηση : Η «αυτοκόλλητη γάζα κλειδώσεων δαχτύλων» αποτελεί μέρος τυποποιημένων
φαρμακείων πρώτων βοηθειών.
Ερώτηση 3 «Α/Α 40 ΦΟΡΕΙΟ»
«Στη περιγραφή του αναφέρεται: με οπές για εκκένωση νερού κατάλληλο για διασώσεις σε
ποτάμια και φαράγγια. Παρακαλώ, στη περιγραφή να αφαιρεθούν οι οπές γιατί θα βουλιάξει το
φορείο μαζί με τον ασθενή στη περίπτωση χρήσης σε ποτάμια. Αναμένουμε για την διόρθωσή σας.
Ο προσφερόμενος θα σάκος θα είναι από νάιλον ύφασμα (διευκρινίστε εάν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας) .
Διευκρίνηση : Η τεχνική προδιαγραφή περιγράφει σαφώς τον ζητούμενο τύπο φορείου και δεν
απαιτείται καμία τροποποίηση.
Ερώτηση 4 «Α/Α 56 ΦΟΡΕΙΟ»
«Το φορείο μας σηκώνει μέγιστο βάρος φορτίου 159 κιλά και έχει διαστάσεις 207 x 54 εκ.
Καλύπτει τις ανάγκες σας?»
Διευκρίνηση : Η τεχνική προδιαγραφή περιγράφει τον ζητούμενο τύπο φορείου ο οποίος καλύπτει
τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Πέραν της περιγραφής αυτής ισχύουν τα αναγραφόμενα στη
παράγραφο 2 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» της διακήρυξης.
Ο Υπαρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Ιωάννης Πετρούτσος
Αντιστράτηγος Π.Σ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Επιτελικό Γραφείο Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 71202,
E-mail: geortout@mou.gr
3. Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ, Αφεντούλη 31 - Τ.Κ. 18536 Πειραιάς
Τηλ.: 0030 210 – 4511400, E-mail: info@pharmamedihelp.gr
4. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.
Διεύθυνση Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ./ Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών
2.
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Τμήμα Επενδύσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
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