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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών. 

 

  Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5250/19-4-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ιάσονα Φωτήλα και Βασίλη Οικονόμου, με θέμα: «Εκ νέου στον 

αέρα οι διαγωνισμοί για την προμήθεια 99 ασθενοφόρων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

            Το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ αποφάσισε την συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών  αριθμ. ΣΥΝ 12/25-04-2016, ΘΕΜΑ 92, απόφασή του 

με ΑΔΑ: 692ΡΟΡ1Π – Π17 έτσι ώστε να προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού για την 

προμήθεια εκατό (100) ασθενοφόρων οχημάτων συνολικής αξίας 7.153.560€, με ΦΠΑ, με 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» και «Περιφερειακό 

επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο  2014 – 2020», καθώς και από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

            Ακολούθως το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ αριθμ. ΣΥΝ.30/03-10-17, ΘΕΜΑ 59, 

απόφασή του ενέκρινε το οριστικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων 

οχημάτων τύπου B,C (4x2) και Β (4Χ4) του ΕΚΑΒ, όπως αυτό διαμορφώθηκε βάσει του 

προτεινόμενου σχεδίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και την 

διερεύνηση από την επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών για το πόσο συντρέχει λόγος 

τροποποίησης, κατά ανάλογο τρόπο και των τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων 

οχημάτων Μικρού Όγκου. 

            Το αριθμ. ΣΥΝ.37/20-

11-17, ΘΕΜΑ 79, απόφασή του, ενέκρινε και την οριστικοποίηση του κειμένου των τεχνικών 

προδιαγραφών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου Μικρού Όγκου.  

            Οι ανωτέρω προδιαγραφές, μαζί με το σχέδιο διακήρυξης, ελέγχτηκαν από τις 

Περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και κατόπιν των υποδείξεων τους έγιναν οι 

απαιτούμενες τροποποιήσεις οι οποίες και ενεκρίθησαν  αριθμ. ΣΥΝ 41/21-12-

2017, ΘΕΜΑ 169 και ΑΔΑ: ΩΩΗΖΟΡ1Π-ΑΧΔ. 

            Εν συνεχεία απέστειλε το τεύχος της Διακήρυξης στις Περιφέρειες Αττικής και 

Νοτίου Αιγαίου ζητώντας την έκφραση της  Θετικής Άποψης τους επί αυτής. 

            Η Περιφέρεια Αττικής με την υπ  αριθμ. 62/10-01-18 απόφαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε Θετική Γνώμη για την Έγκριση 

της Διακήρυξης για το Υποέργο «Προμήθεια πενήντα δύο (52) ασθενοφόρων 4Χ2 και οκτώ (8) 

κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» Α/Α 1 Πράξης 

5010165. 
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             Επίσης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την υπ  αριθμ. 44/10-01-18 απόφαση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατύπωσε Θετική Γνώμη για 

την Έγκριση της Διακήρυξης για το Υποέργο «Προμήθεια δύο (2) ασθενοφόρων 4Χ4, μίας (1) 

κινητής μονάδας και εννέα (9) ασθενοφόρων μικρού όγκου, για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου » Α/Α 1 Πράξης 5010602 

             Ακολούθως το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ  αριθμ. ΣΥΝ 1/11-01-18 (ΕΚΤΑΚΤΗ), 

ΘΕΜΑ 2, ΑΔΑ: ΩΧΨ9ΟΡ1Π-29Σ: «Έγκριση τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας 

ασθενοφόρων και οχημάτων στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» ενέκρινε την 

έγκριση του συνημμένου Τεύχους Διακήρυξης σχετικά με τη Διενέργεια Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Ασθενοφόρων Οχημάτων για τις 

Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.  

            Στη συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία στις 12-01-2018 προέβη στη Διενέργεια Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Ασθενοφόρων Οχημάτων για τις 

Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr και λαμβάνοντας τους συστημικούς 

αριθμούς ανάλογα με το είδος του ασθενοφόρου οχήματος ως εξής: 

- Τυποποιημένα ασθενοφόρα οχήματα Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Τύπου “B”4Χ2 

DIESEL αρ. 52128,3 

- Τυποποιημένα ασθενοφόρα οχήματα Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Τύπου “Β”4Χ4. 

DIESEL αρ.52147,2 

- Τυποποιημένα ασθενοφόρα Οχήματα μικρού Όγκου Προνοσοκομειακής Φροντίδας, 

Τύπου 4Χ2 DIESEL αρ. 52151,2 

- Τυποποιημένες Κινητές Μονάδες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Τύπου 

“C”4Χ2 DIESEL αρ.52149,2. 

           Εν συνεχεία και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας η εταιρεία 

«MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.», με την με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 136/12-02-2018  

προσφυγής της ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  Α. Ε. Π. Π. 

κατέθεσε ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ κατά του ανωτέρου 

Διαγωνισμού. Κατά του ως άνω Αιτήματος για Αναστολή και Λήψη Προσωρινών Μέτρων του 

Διαγωνισμού, η εταιρεία <<AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>> κατέθεσε Παρέμβαση ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφύγων ΑΕΠΠ με το υπ. αρ. πρωτ. 9031/27-02-2018 έγγραφό της 

ζητώντας να απορριφθεί στο σύνολό της η υπό κρίση προσφυγή της εταιρείας <<MERCEDES 

BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.>> και να διενεργηθεί το συντομότερο ο υπό κρίση διαγωνισμός. 

           Η  αριθμ. 2018. 02. 21 ΕΕΤ ψηφιακά υπογεγραμμένα 

έγγραφά της εξέθεσε τις απόψεις τις επί της ανωτέρω προσφυγής της εταιρείας «MERCEDES 

BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.». 

           Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  Α. Ε. Π. Π. με την  αρ. Α80/2018 

απόφασή της έκανε δεκτό το αίτημα περί αναστολής προσωρινών μέτρων που σωρεύεται στην 

υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή. 

           Ακολούθως με την  αρ. 214/2018 απόφασή της ακύρωσε την με αρ. 1Α/2018 

Διακήρυξη του διαγωνισμού για τη προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του 

ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, καθώς επίσης απέρριψε και την 

παρέμβαση της εταιρείας <<AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>>. 

           Το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ με την υπ  αρ. ΣΥΝ 10/26-03-18, ΘΕΜΑ 2, ΑΔΑ:  

ΩΟ3ΑΟΡ1Π-ΠΝΩ: «Απόφαση ΑΕΠΠ για τον διαγωνισμό προμήθειας ασθενοφόρων 

οχημάτων στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» αποφάσισε τα εξής: 

1)   Την αποδοχή της ανωτέρω απόφασης αρ. 1 Α/2018  

(αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 52151,2 και 52149,2 και 52147,2 και 52128,3) διακήρυξης ανοικτού 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, προμήθειας 71 ασθενοφόρων οχημάτων συνολικά 

και κατά συνέπεια την ματαίωση της διαδικασίας. 

2α) Την αποστολή της ανωτέρω απόφασης στην Οικονομική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ και στην 

αρμόδια Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να προβούν στις 

απαιτούμενες από την απόφαση της ΑΕΠΠ αλλαγές. 

2β) Την διαβούλευση των εγγράφων της σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το Ν. 4412/16 

και για το ελάχιστο διάστημα που αυτός ορίζει και ήτοι από 30-03-2018 έως 13-04-2018      

2γ) Την υποβολή του τελικού κειμένου της διακήρυξης για έγκριση στο Δ.Σ.  του ΕΚΑΒ. 

           Κατόπιν της Δημόσιας διαβούλευσης η αρμόδια υπηρεσία συνέλλεξε και επεξεργάστηκε 

τα σχόλια που υπεβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς τα οποία και υπέβαλλε στο Δ.Σ. του 

ΕΚΑΒ. 

           Τ  αριθ. ΣΥΝ 14/07-05-18, ΘΕΜΑ 1, απόφαση 

του με ΑΔΑ:6Η7ΠΟΡ1Π-405 «Έγκριση τελικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για τον 
διαγωνισμό προμήθειας ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας και Αττικής – Νοτίου Αιγαίου, μετά από διαβούλευση» 
αποφάσισε την έγκριση του τελικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό 

προμήθειας ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, στις Περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας και Αττικής – Νοτίου Αιγαίου, όπως διαμορφώθηκαν 

από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ασθενοφόρων οχημάτων, σύμφωνα με τις 

διαπιστώσ αριθμ. 212/2018 και 214/2018 αποφάσεις της 

ΑΕΠΠ και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ και μετά από τις 

τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

           Το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ με την υπ  αριθ. ΣΥΝ 8/08-05-2018 (ΕΚΤΑΚΤΗ), ΘΕΜΑ 1,  

ΑΔΑ: ΩΥΑΣΟΡ1Π-ΚΔ3 «Έγκριση τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας 
ασθενοφόρων οχημάτων στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» αποφάσισε την έγκριση 

του τεύχους διακήρυξης σχετικά με τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

προμήθειας ασθενοφόρων οχημάτων για τις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής  

Μακεδονίας και Θεσσαλίας σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.  

          Τέλος, από το γραφείο ΕΣΠΑ της αρμόδιας υπηρεσίας απεστάλησαν αιτήματα ελέγχου 

νομιμότητας για την έγκριση των Διακηρύξεων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και 

Θεσσαλίας, στις 10-05-2018 και στις 11-05-2018, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου 

Αιγαίου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και αναμένεται η 

διατύπωση θετικής γνώμης από τις αντίστοιχες Περιφέρειες, προκειμένου να προχωρήσουμε 

άμεσα στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού. 
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