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 1. Έχοντας υπόψη: 

  α. Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής 
Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  γ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  δ.  Τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α΄248) «Κώδικας Φόρου 
Προστιθεµένης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ε. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  στ.  Τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «∆ικαστική Προστασία 
κατά τη σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε 
την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 
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92/13 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε 
την Οδηγία 2077/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης ∆εκεµβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ζ. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α), «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  η. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής των Νόµων 4046/12,4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα  της  παρ. Ζ 
«Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις 
εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  θ. Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία 
Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του 
Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ι. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-14) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992  (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης 
διαδικασιών. 

  ια. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιγ. Τις διατάξεις του Π.∆. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισµός Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

  ιδ. Την υπ’ αριθµ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους 
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιε. Το υπ΄ αριθµ. Αρ. Πρωτ. 2/96667/0026/9-3-12 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονοµικών περί της µη υποχρέωσης έκδοσης απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης (ΑΑΥ) κατά την προκήρυξη διαγωνιστικών διαδικασιών για τη 
σύναψη συµφωνίας – πλαίσιο. 

  ιστ. Την υπ’ αριθµ. 5143/05 ∆εκ 14 Απόφαση κ. Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 3335) «περί καθορισµού του τρόπου 
υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 4013/11». 

  ιζ. Την υπ’ αριθµ. 1191/14 Μαρ 17 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 969) 
«Καθορισµός του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης 
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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 άρθρου 350 του ν. 4412/16 (Α΄107)». 

  ιη. Την υπ’ αριθµ. 56902/215/19 Μαϊ 17 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1924), 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

  ιθ. Την υπ’ αριθµ. 57654/22 Μαϊ 17 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1781), 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης». 

  κ. Την (α) σχετική µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού (∆.12/20) αντικειµένου θέµατος, λόγω της απόρριψης της µοναδικής 
κατατεθείσας προσφοράς, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 1α) του 
άρθρου 106 του Ν.4412/16, καθώς και την κατά κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
επανάληψη της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση ή µη των όρων 
αυτής, στη βάση των διαλαµβανοµένων στην παρ.5 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/16 από τη ∆ΑΕ.. 

  κα. Την (β) σχετική, µε την οποία ζητήθηκε από τις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΑ, ΓΕΝ και ΓΕΣ) η διαβίβαση των 
επικαιροποιηµένων απαιτήσεών τους, όσον αφορά στην ποσότητα των υπό 
προµήθεια Στρατιωτικά Εργαζοµένων Σκύλων (ΣΕΣ), λόγω της παρέλευσης 
µεγάλου χρονικού διαστήµατος (περί τα τέλη του 2019) από τον αρχικό καθορισµό 
αυτών, καθώς και η εξέταση της αναγκαιότητας τροποποίησης της σχετικής ΠΕ∆ 
από την αρµόδια προς τούτο ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού του ΓΕΕΘΑ.   

  κβ. Τις (γ), (δ) και (ε) σχετικές µε τις οποίες προσδιορίστηκαν οι νέες 
κατ΄ έτος απαιτήσεις σε ΣΕΣ της ΠΑ, του ΠΝ και του ΣΞ για την επόµενη διετία. 

  κγ. Τη (στ) σχετική, στην οποία διευκρινίσθηκε ότι η ΠΕ∆ καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες της υπηρεσίας ως προς τις απαιτήσεις προµήθειας 
Στρατιωτικά Εργαζόµενων Σκύλων  από την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, καθώς 
και ότι κατ εκτίµησή τους η µη ύπαρξη έγκυρων προσφορών  οφείλεται στην 
πανδηµία λόγω COVID-19. 

  κε. Την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της προµήθειας Στρατιωτικά 
Εργαζοµένων Σκύλων (ΣΕΣ), προκειµένου ικανοποιηθούν οι επιτακτικές ανάγκες 
των Γ.Ε. για την επόµενη διετία. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 2. Τη διενέργεια ∆ιαγωνισµού µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, βάσει του Άρθρου 27 
του Ν.4412/16 και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για τη σύναψη Συµφωνίας 
Πλαίσιο (ΣΠ) χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, προµήθειας εκατόν ενενήντα τριών 
(193) Στρατιωτικά Εργαζοµένων Σκύλων, για την κάλυψη των απαιτήσεων των 
τριών Κλάδων των Ε∆ (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), µε CPV: 03325000-3 « Μικρά ζώα ». 
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 3. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία, για το σύνολο της χρονικής 
διάρκειας της ΣΠ, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (484.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 4. Ο διαγωνισµός να διενεργηθεί µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στους Νόµους, Ν.∆., Π.∆., Αποφάσεις και ∆ιαταγές που 
µνηµονεύονται στο προοίµιο της παρούσας και βάσει των Ειδικών Όρων και της 
ΠΕ∆ – Α - 00816/11 Απριλίου 19/ΓΕΕΘΑ, που καθορίζονται στα Παραρτήµατα 
«Α» και «Β» αυτής, µε τις ακόλουθες επισηµάνσεις: 

  α. Στη συµφωνία-πλαίσιο θα συµπεριληφθούν τρεις (3) οικονοµικοί 
φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οικονοµικών φορέων που θα πληρούν 
τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που θα ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ανάθεσης, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 39 του Ν.4412/16. Σε 
περίπτωση ανάδειξης µικρότερου αριθµού οικονοµικών φορέων, θα 
συµπεριληφθούν όλοι στη συµφωνία- πλαίσιο. 

  β. Οι εκτελεστικές συµβάσεις θα καταρτίζονται από την ΥΠ/ΠΑ, µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, κατόπιν διενέργειας mini 
διαγωνισµών (call off) - διαπραγµάτευση, εφόσον αυτό κρίνεται ως απαραίτητο. 

  γ. Η ΣΠ που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών. 

  δ. Η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής 
(χαµηλότερη τιµή) ανά τεµάχιο.   

  ε. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται στην προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων. 

  στ. Στην ΠΕ∆ - Α - 00816/11 Απριλίου 19/ΓΕΕΘΑ καθορίζονται 
αναλυτικά οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας για τους ΣΕΣ, είτε αυτοί είναι Πατρογονικοί 
Σκύλοι (αναπαραγωγής), είτε Σκύλοι Φρούρησης, είτε Σκύλοι Ανίχνευσης (ουσιών 
ή ατόµων). 

        ζ.  Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων για το ΓΕΝ και ΓΕΑ ανέρχονται σε 6,27868 
και για το ΓΕΣ σε 4,23068%. 

                 η. Η τιµή ανά Στρατιωτικά Εργαζόµενο Σκύλο Φρούρησης ανέρχεται σε 
2.500,00 € και ανά Στρατιωτικό Εργαζόµενο Σκύλο Ανίχνευσης, ανέρχεται σε 
3.000,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

                 θ. Οι διαδικασίες διενέργειας µίνι διαγωνισµών (call-offs)-διαβουλεύσεων 
θα διενεργούνται µε µέριµνα των αρµοδίων φορέων ΓΕΝ-ΓΕΣ για τις απαιτήσεις 
τους, βάσει της ακολουθούµενης πρακτικής διακλαδικών διαγωνισµών. 

           5. Φορέας Υλοποίησης των Εκτελεστικών Συµβάσεων της ΣΠ θέµατος, για 
την ΠΑ ορίζεται το ΚΕ.Φ.ΣΚΥ. και η µέριµνα για την εξόφληση του Αναδόχου και 
τον καταλογισµό της δαπάνης ανατίθεται στην 128 ΣΕΤΗ, κατόπιν σχετικής 
µεταβίβασης πίστωσης από τη ∆ιοίκηση. Για τους έτερους Κλάδους των Ε∆ η 
περαιτέρω διαδικασίες (τοποθέτησης παραγγελιών, τόπου παραλαβής, εξόφλησης 
κ.λ.π.), θα καθοριστούν µε µέριµνά τους. 
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 6. Η χρηµατοδότηση της δαπάνης να διενεργηθεί σε βάρος πιστώσεων 
του προϋπολογισµού οικείου Κλάδου των Ε∆ και συναρτήσει των διατιθέµενων 
πιστώσεων αρχοµένης από το έτος υπογραφής της ΣΠ και για δύο (2) έτη. 

 7. Ο φάκελος του διαγωνισµού µε τα ανάλογα Πρακτικά (∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής-Τεχνικών-Οικονοµικών Προσφορών) της Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, να υποβάλλεται κατά προτεραιότητα στη ∆ΑΕ, 
ανά στάδιο υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων. 

 8. Εξουσιοδοτείται ο ∆ιοικητής της ΥΠ/ΠΑ προκειµένου: 

  α. Να συντάξει το απαραίτητο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που µνηµονεύονται στο προοίµιο της παρούσας, καθώς 
και τα καθοριζόµενα στα Παραρτήµατα αυτής. 

  β. Να συγκροτήσει τα κάτωθι γνωµοδοτικά όργανα και Επιτροπές του 
διαγωνισµού: 

   (1) Γνωµοδοτικό όργανο, µε τις αρµοδιότητες των παραγράφων 1α, 
1β, 1γ, 1ε, 1στ, 1ζ και 1η του Άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

   (2) Έκτακτες Επιτροπές, µε τις αρµοδιότητες της παραγράφου 3 
του Άρθρου 221 του Ν.4412/16, για περιπτώσεις άσκησης προδικαστικών 
προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

  γ. Να υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν στις υποχρεώσεις 
δηµοσίευσης, στις απαντήσεις σε αιτήµατα διευκρινίσεων από οικονοµικούς φορείς 
και στις κλήσεις στους προσφέροντες, βάσει του Άρθρου 102 του ιδίου Νόµου, για 
παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρωµατικών πληροφοριών-δικαιολογητικών, 
καθώς και για τυχόν µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας. 

  δ. Να ενεργεί για λογαριασµό της Αναθέτουσας αρχής, κατά το µέρος 
που αφορά στον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας και ώρας αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών, κατ’εφαρµογή των καθοριζόµενων στην υπ’αριθµ. 
Φ.831/ Α∆ 2089/15-2-18/ΓΕΑ/∆6/4β ∆γή, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 
Φ.831/ 5649/8-5-18/ΓΕΑ/∆6/4β όµοια. 

 9. Το σχέδιο της παρούσας συντονίστηκε µε ∆ΑΕ/Β1 - Β8, και θεωρήθηκε 
από το ΕΛ∆Α/ΑΘ. 

 10. Αρµόδια για συνεργασία, ΜΥ(ΠΕ/∆Ο) Κλεονίκη Λιαδοπούλου,  Επιτελής 
∆ΑΕ/Γ3/2 (603-3321). 

 
 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
MY (ΠΕ/∆Ο) Κλεονίκη Λιαδοπούλου 

Επιτελής ∆ΑΕ/Γ3/2 

 
 

Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης 
∆ιοικητής ∆ΑΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ          

«Α» ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

«Β» ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ – Α - 00816/11 Απριλίου 19/ΓΕΕΘΑ 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΥΠ/ΠΑ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΕΘΑ/Γ1 - ∆ΥΓ 
ΓΕΣ/∆ΥΓ - ΓΕΝ/∆ΥΓ  
ΓΕΑ/Α6 - Γ7 - ∆6 - ∆ΥΓ 
ΑΤΑ/Γ3 - Α6 
∆ΑΥ/Γ3 - Α6 
∆ΑΕ/Β1 - Β2- Β8 - Γ3 - Γ7 – ΓΣΝΣ 
128 ΣΕΤΗ 
ΚΕΦΣΚΥ 
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         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
        ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
        ΚΛΑ∆ΟΣ Γ' 
        ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Γ3) 
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-∆ΑΠΑΝΩΝ-Π/Υ (2) 
     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»                                            Νοε  20 
    Στη Φ.831/Α∆.     /Σ.  

 

 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (ΣΕΣ) ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ (Ε∆)  

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο Προµήθειας 

 

 1. Οι παρόντες όροι αφορούν στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) χρονικής διάρκειας 
δύο (2) ετών, προµήθειας εκατόν ενενήντα τριών (193) Στρατιωτικά Εργαζοµένων 
Σκύλων, για την κάλυψη των απαιτήσεων των τριών Κλάδων των Ε∆ (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), µε 
CPV: 03325000-3 « Μικρά ζώα », Κλάση : 8820 « Ζωντανά ζώα, µη εκτρεφόµενα για 
τροφή». 

 

 2. Η  συνολική προϋπολογισθείσα αξία, για το σύνολο της χρονικής διάρκειας 
της ΣΠ, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(484.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

  

          3. Οι ΣΕΣ θα είναι είτε Σκύλοι Φρούρησης, είτε Σκύλοι Ανίχνευσης (ουσιών ή 
ατόµων). Αναλυτικά οι εκτιµώµενες απαιτήσεις των Κλάδων, καθώς και η ετήσια 
ποσότητα/προϋπολογισθείσα αξία ανά κατηγορία ΣΕΣ και ανά Κλάδο, καταγράφονται 
στον ακόλουθο Πίνακα: 

     

Κλάδος 

 
 

Κατηγορία ΣΕΣ 

Ετήσια Ποσότητα (Αξία σε Ευρώ, µε ΦΠΑ ) ανά Κλάδο  

2021 2022 

Φρούρησης Ανίχνευσης Φρούρησης
  

Ανίχνευσης 

Στρατός Ξηράς  50  Ø 45  Ø 
Πολεµικό Ναυτικό 10  Ø 10  

 
Ø 

Πολεµική Αεροπορία 50  2 
 

25  
 

1 
 

Συνολική Ετήσια 
Ποσότητα (ΣΕΣ) 

110 2 
 

80  1 
 

Συνολική Ετήσια 
Ποσότητα (Αξία) 

275.000,00   6.000 200.000,00   3.000,00 
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Άρθρο 2ο  
Κριτήριο Ανάδειξης Προµηθευτών 

 
 1. Ως κριτήριο ανάθεσης-ανάδειξης του µειοδότη προµηθευτή ορίζεται η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής. 
 
 2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να 
υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των κατηγοριών των ΣΕΣ, επί ποινή αποκλεισµού.  
 
 3. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα, ο 
διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί. 
 

Άρθρο 3ο 

Γενικές ∆ιατάξεις  

 

 1. Για τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης λαµβάνονται υπόψη και ισχύουν οι 
διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπουν το αντικείµενο του 
διαγωνισµού, καθώς και η ΠΕ∆ - Α - 00816/11 Απριλίου 19/ΓΕΕΘΑ. 

 

Άρθρο 4ο 
∆ιάρκεια Συµφωνίας – Πλαίσιο - Εγγυοδοσία 

 

 1. Η ΣΠ που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών, και 
προϋπολογισθείσας αξίας ποσού τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ΕΥΡΩ 
(484.000,00 €), πλέον των νόµιµων κρατήσεων και του ΦΠΑ, για το σύνολο της 
χρονικής διάρκειάς της. 

 

 2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα οριστεί µε βάση την προϋπολογισθείσα 
αξία της ΣΠ για το σύνολο της χρονικής διάρκειας. 

 

Άρθρο 5ο 
Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 
 1. Τόποι παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε µέσα και έξοδα 
(µεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) του προµηθευτή, άνευ επιβάρυνσης της 
Υπηρεσίας, ως κάτωθι: 
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Κλάδος Ε∆ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ΚΒΙΕΣ (Αθήνα) 

-//- Γ΄ΚΝΟ (Θεσσαλονίκη) 

-//- ΚΕΝΟΚ (Λάρισα) 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Εγκαταστάσεις Οµάδων Φρουρών 
µετά Σκύλων (Ναύσταθµος Σαλαµίνας) 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Κ.Ε.Φ.ΣΚΥ (Κορωπί Αττικής) 

 
 
 2. Τοποθέτηση Παραγγελίας – Παράδοση - Παραλαβή: 
 

  α. Οι παραγγελίες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
Φορέων Υλοποίησης των Εκτελεστικών Συµβάσεων (ΕΣ) (τµηµατικά ή/και 
συγκεντρωτικά, τηλεφωνικά ή/και εγγράφως). 
 

  β. Οι προς προµήθεια ΣΕΣ θα παραδίδονται από τον προµηθευτή σε χώρο 
που θα του υποδειχθεί από τον Φορέα Υλοποίησης των ΕΣ, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών 
ηµερών από την τοποθέτηση παραγγελίας, ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής.  
 
  γ. Η παραλαβή των προς προµήθεια ΣΕΣ θα γίνεται, εντός είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοσή τους και έπειτα από την κλινική εξέταση 
που θα πραγµατοποιείται από κλινικό κτηνίατρο. Στη συνέχεια και κατά την παραµονή 
τους στις Κτηνιατρικές Μονάδες, θα υπόκεινται σε κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο για 
τυχόν διαπίστωση νοσηµάτων χρόνιας διαδροµής, τα οποία είναι ανέφικτο να 
διαγνωσθούν κατά την παραλαβή, ώστε να απορρίπτονται και να επιστρέφονται στον 
προµηθευτή εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή.   
 
  δ. Αφού ολοκληρωθεί ο εκπαιδευτικός έλεγχος και οι ΣΕΣ κριθούν 
αποδεκτοί, πραγµατοποιείται πλήρης βιοχηµική και αιµατολογική εξέταση των ΣΕΣ στις 
Στρατιωτικές Κτηνιατρικές Κλινικές και τα απαιτούµενα υλικά και αντιδραστήρια 
προσκοµίζονται µε µέριµνα και σε βάρος του προµηθευτή. 
 
 
 
 3. Εγγύηση – Αντικατάσταση: 
 

  Ο χρόνος εγγύησης των υπό προµήθεια ΣΕΣ ορίζεται στους δύο (2) µήνες 
µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους. Εντός του συγκεκριµένου 
χρονικού διαστήµατος, όταν ένας (1) ή/και περισσότεροι ΣΕΣ παρουσιάσουν 
εκπαιδευτικά ή/και κτηνιατρικά προβλήµατα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν 
αρχικά και δε µπορούν να επιλυθούν, θα ενηµερώνεται σχετικά ο προµηθευτής και θα 
αντικαθίστανται το συντοµότερο δυνατό και εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών. 
Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προµηθευτής, είτε αρνηθεί να τα αντικαταστήσει, είτε τα 
αντικαταστήσει µε χρονική καθυστέρηση, αποτελούν αιτίες επιβολής κυρώσεων. 
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 4. Λοιπές Υποχρεώσεις: 

 

  α. Ο προµηθευτής υποχρεούται να έχει άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και 
εµπορίας ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την ισχύουσα εθνική 
ή/και κοινοτική νοµοθεσία. 

 

  β. Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε µεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά 
έξοδα µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τα αρµόδια 
Όργανα των Μονάδων, καθώς και µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών και µε κρατήσεις-εισφορές υπέρ 
∆ηµοσίου και Τρίτων. 

  γ. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Υπηρεσία τον 
ατοµικό εξοπλισµό για κάθε σκύλο, ο οποίος περιλαµβάνει τα παρακάτω υλικά: 

 

   (1) ∆ερµάτινο Λουρί - Οδηγό. 

   (2) ∆ερµάτινο Περιλαίµιο. 

   (3) Αλυσίδα Ελέγχου. 

   (4) ∆ερµάτινο Φίµωτρο 

   (5) Αλυσίδα Πρόσδεσης (Grooming). 

   (6) Χτένα. 

   (7) Βούρτσα Περιποίησης. 

   (8) ∆ύο (2) ανοξείδωτα µεταλλικά σκεύη (µπωλ) νερού – τροφής. 
Οι τεχνικές περιγραφές των ανωτέρω ατοµικών εξοπλισµών περιγράφονται στην 
Προσθήκη 1 του Παραρτήµατος αυτού. 
 
  δ. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στις Μονάδες 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι δεν 
έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση από την ΠΑ και ότι θα 
τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων. Σε περίπτωση 
που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο 
προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 

 

  ε. Ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από την ΠΑ, σε 
περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 
διακήρυξη, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν. 
 

Άρθρο 6ο 
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά 
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 1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από τον εκάστοτε Φορέα 
Υλοποίησης των Εκτελεστικών Συµβάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
διαδικασίες, για τις ποσότητες που παραδόθηκαν, µε βάση τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

        α. Τιµολόγιο του προµηθευτή και εξοφλητική απόδειξη, κατά τα 
προβλεπόµενα στις ισχύουσες διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι εφόσον η εξόφληση 
πραγµατοποιείται µε ΤΧΕ, δεν απαιτείται η προσκόµιση εξοφλητικής απόδειξης. 
 
  β. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, κατά τα 
προβλεπόµενα. Σηµειωτέον ότι, η µη προσκόµιση αυτών αποτελεί λόγο λύσης της ΣΠ. 
 

       γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της αρµόδιας 
Επιτροπής, µε το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των παραλαµβανοµένων 
ΣΕΣ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
 

 2. Κατά την πληρωµή, ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και το 
φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριµένα, θα γίνεται 
παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της 
αξίας των αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 παραγρ. 2 του Ν. 
4172/2013, µε συντελεστή 4% και κρατήσεις, ενδεικτικά για την ΠΑ, µε ποσοστό 
6,27868%, υπολογιζόµενες επί της αρχικής αξίας, προ ΦΠΑ: 
 
  α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγρ. 7, άρθρο 7 του Ν∆ 
3981/59. 
 
  β. Υπέρ ΕΛΟΑΑ 2%, σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγρ. 6, άρθρο 21 του Ν∆ 
398/74. 
 
  γ. Υπέρ Χαρτοσήµου 0,12%, σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγρ. 1, άρθρο 
10 του Ν. 187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου (Π∆ 28/31), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  δ. Υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,024%, σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγρ. 1, 
άρθρο 11 του Ν. 4169/61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ε. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγρ. 7, άρθρο 26 
του Ν. 4115/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παράγρ. 5, άρθρο 375 του Ν. 
4412/16. 
 
  στ. Υπέρ Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0021% και ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,00042%, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄ αρίθµ 5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) 
ΥΑ. 
 
  ζ. Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγρ. 2, άρθρο 3 και 
άρθρου 2 της υπ΄ αρίθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών 
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∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
  η. Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΕΠ 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 
0,00036%, σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6 της υπ΄ αρίθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 
969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. 
 
 3. Για τους έτερους Κλάδους, ως ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 7ο 

Ποινικές Ρήτρες -Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου 
 
 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ΣΠ επιβάλλονται στον προµηθευτή, 
κατόπιν εισήγησης του εκάστοτε Φορέα Υλοποίησης, γνωµοδότησης του αρµοδίου 
συλλογικού Οργάνου και έγκρισης του αντίστοιχου επιτελείου, οι κάτωθι κυρώσεις: 
 
  α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 
 
   (1) Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών. 
 
   (2) Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση. 
 
   (3) Άρνησης αντικατάστασης των ακατάλληλων ΣΕΣ ή χρονικής 
καθυστέρησης αντικατάστασής τους. 
 
   (4) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για αντικατάσταση 
των ΣΕΣ, λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη συµµόρφωση του 
προµηθευτή. 
 
   (5) Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις της Μονάδος. 
 
   (6) Μη τήρησης γενικότερα των συµβατικών υποχρεώσεων, όπως αυτές 
ορίζονται στους όρους επιβάλλεται: 

    (α) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο χίλια ευρώ (€1.000,00). 

    (β) Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο χίλια πεντακόσια ευρώ 
(€1.500,00). 

    (γ) Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000,00). 

    (δ) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 

 2. Η Υπηρεσία κηρύσσει τον προµηθευτή έκπτωτο και του επιβάλει, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, τις 

ΑΔΑ: Ω5ΔΞ6-ΛΚΩ



Α-7 
 

προβλεπόµενες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 κυρώσεις, ήτοι: Ολική κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύµβασης.  Επίσης µπορεί να επιβάλει 
τον προσωρινό αποκλεισµό του προµηθευτή από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών του φορέα. 

 

 3. Η Υπηρεσία κηρύττει τον προµηθευτή έκπτωτο απευθείας στην περίπτωση 
που δεν έχει άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα από την ισχύουσα εθνική ή/και κοινοτική νοµοθεσία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ΣΠ  

 

 4. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της 
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από 
την άρνηση του προµηθευτή να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 

 5. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της ΣΠ από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προµηθευτής έχει 
λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 
δηµοσίων εσόδων. Επίσης µε τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα ποσά 
που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η διαδικασία είσπραξης των προστίµων θα 
αρχίζει µετά τη λήψη από τον προµηθευτή της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ. 

 

 

 

Άρθρο 8ο  

Επισηµάνσεις επί της ΣΠ 

 
 1. Κατά την εκτέλεση της ΣΠ εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 και 
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, καθώς και οι διατάξεις του Ν.4235/14 «∆ιοικητικά 
Μέτρα, ∆ιαδικασίες και Κυρώσεις στην Εφαρµογή της Ενωσιακής και Εθνικής 
Νοµοθεσίας στους Τοµείς των Τροφίµων, των Ζωοτροφών και της Υγείας και 
Προστασίας των Ζώων και άλλες ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων». 
 
 2. Η ΣΠ κατισχύει παντός άλλου κειµένου επί του οποίου στηρίζεται (διακήρυξη, 
προσφορές κλπ.), εκτός προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών και άπαντες οι όροι της 
θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 3. Στις ΕΣ που θα υπογραφούν, οι τιµές των ΣΕΣ θα παραµείνουν σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος τους. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για 
µέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή κατά τη διάρκεια της ΕΣ, περί 
αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται 
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οποιαδήποτε επίδραση επί των προς προµήθεια ΣΕΣ. Εξαίρεση αποτελούν οι 
συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες  
 
 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση έναντι του προµηθευτή σε 
περίπτωση που υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος των ανατεθεισών σε 
αυτόν παραγγελιών. 
 
 5. Τροποποίηση της ΣΠ είναι δυνατή να γίνει κατά την διάρκειά της, υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 132 του Ν.4412/16 και ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (Άρθρο 201 του εν λόγω Νόµου). 
 
             
 
         Υποπτέραρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας 
          Επιτελάρχης ∆ΑΕ 
 
              
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
MY (ΠΕ/∆Ο) Κλεονίκη Λιαδοπούλου 

Επιτελής ∆ΑΕ/Γ3/2  
         
 
 
 
 
 
      
ΠΡΟΣΘΗΚΗ  
«1» ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕΣ
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        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
        ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
        ΚΛΑ∆ΟΣ Γ' 
        ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Γ3) 
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-∆ΑΠΑΝΩΝ-Π/Υ (2) 

            Νοε 20 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ831/      /Σ.  . 
 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕΣ 
 

1. ∆ερµάτινο λουρί οδηγός 
 

Κατασκευή από δέρµα µεγάλης αντοχής, φυτικής κατεργασίας, πάχους 3 
χιλιοστών και πλάτους 2 εκατοστών τουλάχιστον. 

Μεταλλικά στοιχεία, (πόρπες, πιρτσίνια), χρωµιωµένα. 
Μήκος 1,5 και 4,5 µέτρα.  
Στον οδηγό 4,5 µέτρων αποδεκτές έως δύο ενώσεις επί του µήκους, ενισχυµένες 

µε χρωµιωµένα πιρτσίνια.  
Οι ραφές και ενώσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές, από νάιλον κλωστή.  
Αποδεκτή αντί ραφής η ύπαρξη πλεκτής συγκράτησης της πόρπης και του 

βρόγχου ελέγχου στα δύο άκρα του οδηγού.  
 

2. ∆ερµάτινο περιλαίµιο 
 

Κατασκευή από δέρµα µεγάλης αντοχής, φυτικής κατεργασίας, πάχους 4 
χιλιοστών και πλάτους 3 εκατοστών τουλάχιστον. 

Μεταλλικά στοιχεία, (πόρπες, πιρτσίνια), χρωµιωµένα. 
Μήκος 60 εκατοστά. 
Κατεργασία λίπανσης – ελαίωσης. 
Οι ραφές και ενώσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές, από νάιλον κλωστή. 
∆υνατότητα εργαστηριακής πιστοποίησης της αντοχής του δέρµατος, εφόσον 

απαιτηθεί. 
 

3. Αλυσίδα Ελέγχου 
 

Να είναι µεταλλική από κοινό χάλυβα 1010 - 1015 και να αποτελείται από κρίκους 
διατοµής 4 χιλιοστών. 

Στα δύο άκρα να φέρει µεταλλικούς κρίκους διατοµής 3,5 - 4 χιλιοστών και 
εξωτερικής διαµέτρου 32 - 38 χιλιοστών. 

Τα άκρα όλων των κρίκων της αλυσίδας καθώς και των δύο ακραίων να είναι 
συγκολληµένα. 

Η αλυσίδα και οι κρίκοι να έχουν υποστεί επεξεργασία επινικέλωσης και 
επιχρωµίωσης έτσι ώστε να παρέχεται προστασία από την οξείδωση. 
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Η αλυσίδα και οι κρίκοι, να αντέχουν σε δύναµη εφελκυσµού τουλάχιστον 3,50 
kN. 

Η αλυσίδα να έχει µήκος (συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών κρίκων) 65 ± 2 
εκατοστά. 

 
4. ∆ερµάτινο φίµωτρο απλό 
 
Κατασκευή από δέρµα µεγάλης αντοχής, φυτικής κατεργασίας, πάχους 4 

χιλιοστών τουλάχιστον.  
Μεταλλικά στοιχεία, (πόρπες, πιρτσίνια), χρωµιωµένα. 
Τα ανοίγµατα αναπνοής δεν πρέπει να επιτρέπουν έξοδο του στόµατος του 

σκύλου. 
Οι ζώνες να ρυθµίζονται ανάλογα µε το µέγεθος κεφαλής του σκύλου.  
Οι ραφές και ενώσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές, από νάιλον κλωστή. 

 
5. Αλυσίδα Πρόσδεσης 

 
Να είναι µεταλλική από κοινό χάλυβα και να έχει υποστεί επεξεργασία 

επιψευδαργύρωσης. 
Οι κρίκοι να έχουν διατοµή 4,5 χιλιοστών. 
Τα άκρα κάθε κρίκου να είναι συγκολληµένα. 
Το µήκος της αλυσίδας να είναι 2 µέτρα ± 10 εκατοστά.  
Στο ένα άκρο να υπάρχει προσαρµοσµένο στριφτάρι 1 1/4 ιντσών µε βίδα 

ασφαλείας και άγκιστρο ορειβατικού τύπου διατοµής 6 - 9 χιλιοστών, ενώ στο άλλο 
άκρο, να φέρει µεταλλική συµπαγή λάµα σχήµατος Τ, διαµέτρου 2,5 - 3 χιλιοστών, όλα 
κατασκευασµένα από κοινό χάλυβα ή zamak. 

Τα εξαρτήµατα (άγκιστρο ορειβατικού τύπου, στριφτάρι) να έχουν υποστεί 
επεξεργασία επινικέλωσης και επιχρωµίωσης έτσι ώστε να παρέχεται προστασία από 
την οξείδωση. 

Η αλυσίδα και τα εξαρτήµατα, να αντέχουν σε δύναµη εφελκυσµού τουλάχιστον 
3,50 kN. 
 

6. Χτένα κυνοκοµίας 
 

Να διαθέτει λαβή µήκους 12 ± 1 εκατοστών. 
Η βάση να είναι µεταλλική ή πλαστική και να έχει πλάτος 11 ± 1 εκατοστά. 
Να διαθέτει 20 ± 2 µεταλλικά δόντια. 
Τα δόντια να έχουν ύψος 2 εκατοστών και οι άκρες τους να είναι στρογγυλεµένες 

για αποφυγή τραυµατισµού του σκύλου κατά το χτένισµα. 
  

7. Βούρτσα κυνοκοµίας  
  

Να διαθέτει ξύλινη ή πλαστική βάση/λαβή, οβάλ ή παραλληλόγραµµου σχήµατος. 
Να διαθέτει τρίχες σκληρές και εύκαµπτες ύψους 2 εκατοστών, φυσικές ή 

συνθετικές. 
Να έχει διαστάσεις 17 επί 8 εκατοστών (± 3 εκατοστά ανά διάσταση) και 

επιφάνεια βουρτσίσµατος τουλάχιστον 70 τετραγωνικών εκατοστών. 
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8. Ανοξείδωτα µεταλλικά σκεύη (µπωλ) νερού – τροφής 

 
 
 
 
 
        Υποπτέραρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας 
              Επιτελάρχης ∆ΑΕ 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
MY (ΠΕ/∆-Ο) Κλεονίκη Λιαδοπούλου 

Επιτελής ∆ΑΕ/Γ3/2  
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        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
        ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
        ΚΛΑ∆ΟΣ Γ' 
        ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Γ3) 
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-∆ΑΠΑΝΩΝ-Π/Υ (2) 
          Νοε 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
Στη Φ.831/Α∆.     /Σ. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 
 
 
 
 

  ΠΕ∆ – Α  –  00816    ΕΚ∆ΟΣΗ  1η  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       

 
 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ (ΣΕΣ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

 
 
 
 
 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 ΣΕΛΙ∆Α 

1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3 

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 3 

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 4 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10 

7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 11 

8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 12 
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1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στρατιωτικά Εργαζόµενοι Σκύλοι (ΣΕΣ) για σκοπούς φρούρησης, ανίχνευσης (ουσιών ή 
ατόµων) ή/και αναπαραγωγής.  

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής στις 28 Νοεµβρίου 2007 για 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου περί του Κοινού Λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (CPV) και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση 
του CPV. 

2.2 Νόµος 4039/12 (ΦΕΚ 15/Α΄/02-02-12), «∆εσποζόµενα ζώα, τα οποία συντηρούνται 
και είναι υπό επίβλεψη συνοδού». 

2.3 Νόµος 4235/14 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-02-14), «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς τροφίµων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»  

2.4 Νόµος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-8-16), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2.5 Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις». 

2.6 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της 
παρούσας ΠΕ∆. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, 
εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε 
περίπτωση αντίφασης της παρούσας ΠΕ∆ µε µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η 
ΠΕ∆, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας. 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

3.1 Κλάση: 8820 «Ζωντανά ζώα, µη εκτρεφόµενα για τροφή»  

3.2 CPV:03325000 - 3 «Μικρά Ζώα». 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι προς επιλογή σκύλοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

4.1 Να είναι φυλής German Shepherd ή Belgian Shepherd ή DutchShepherd για 
σκοπούς φρούρησης/ανίχνευσης, µε γενική εµφάνιση, ανατοµική κατασκευή, βάρος, 
διαστάσεις, αναλογίες, χρώµα και τρίχωµα που να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της 
εκάστοτε φυλής ή/και των αναγνωρισµένων υποφυλών αυτής. Επιπλέον για σκοπούς 
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ανίχνευσης δύναται να γίνουν αποδεκτοί και σκύλοι άλλων φυλών, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις εκάστου Κλάδου και όπως θα προσδιορίζεται στις προκηρύξεις των κατά 
περίπτωση διενεργουµένων διαγωνισµών. 

4.2 Η ηλικία τους να είναι από 12 έως 24 µηνών, την ηµεροµηνία προσκόµισης 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών, πλην των πατρογονικών (αναπαραγωγής), για τους 
οποίους το ηλικιακό όριο επιλογής ορίζεται σε 18- 36 µήνες. 

4.3 Γίνονται αποδεκτοί σκύλοι αρσενικού και θηλυκού γένους, µε τον περιορισµό ότι 
οι θηλυκοί σκύλοι αξιοποιούνται ως φύλακες, αφού προηγουµένως στειρωθούν µε 
µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή, µετά την οριστικοποίηση της επιλογής.  

4.4 Γίνονται αποδεκτοί και σκύλοι που δε συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γενεαλογικού δέντρου ή καθαροαιµίας (Pedigree), εκδόσεως του Παγκόσµιου 
Κυνολογικού Οµίλου [Federation Cynologist International (FCI)], µε βάση τις εργασιακές 
αποδόσεις και το φαινότυπό τους. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι κατά την παραλαβή των σκύλων: Οι προς επιλογή 
σκύλοι θα πρέπει να εκπληρώνουν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά 
Οι προς επιλογή σκύλοι να φέρουν τα εξής Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά: 

5.1.α Βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και 
διαβατήριο της ΕΕ γι’ αυτούς από το εξωτερικό, υπογεγραµµένο από κτηνίατρο, όπου θα 
περιέχονται αναλυτικά το εµβολιακό πρόγραµµα και οι αποπαρασιτισµοί που έχουν 
εφαρµοστεί. 

5.1.β Ακτινογραφίες, λήψης το µέγιστο 30 ηµέρες πριν την επιλογή: 

5.1.β.(1) Συµµετρική ακτινογραφία λεκάνης, κοιλιοραχιαίας λήψης. 

5.1.β.(2) Πλάγια ακτινογραφία οσφυοϊεράς µοίρας σπονδυλικής στήλης. 

5.1.β.(3) Πλάγια ακτινογραφία αγκώνων σε κάµψη, άµφω. 

5.1.γ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό απουσίας των παρασίτων Dirofilaria immitis, 
Leishmania sp. και Ehrlichia canis, έκδοσης µέχρι 30 ηµέρες από την επιλογή.  

5.1.δ Για σκύλους που προορίζονται για αναπαραγωγή (πατρογονικοί), πρωτότυπο 
πιστοποιητικό καθαροαιµίας «Pedigree», εκδόσεως του Παγκοσµίου Κυνολογικού 
Οµίλου [Federation Cynologist International (FCI)], όπου θα αναγράφονται το 
γενεαλογικό του δέντρο, η ηµεροµηνία γέννησης, η χώρα προέλευσης και ο αριθµός 
ηλεκτρονικού εµφυτεύµατος. 

 

5.2 Κτηνιατρικά κριτήρια 

Επιπλέον, οι προς επιλογή σκύλοι µετά τον κτηνιατρικό έλεγχο, θα πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα κριτήρια: 
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5.2.α Ηλικία Επιλογής. Απαιτούνται σκύλοι ηλικίας 12-24 µηνών, πλην των 
πατρογονικών, για τους οποίους το ηλικιακό όριο επιλογής ορίζεται σε 18- 36 µήνες. 

5.2.β Κατάσταση Υγείας των Σκύλων. Οι προς επιλογή σκύλοι πρέπει να είναι 
κλινικά υγιείς, απαλλαγµένοι από συγγενή, κληρονοµικά και άλλα νοσήµατα, δυσµορφίες 
και διαµαρτίες διάπλασης (π.χ. νεανικό καταρράκτη, ιδιοπαθή επιληψία, σακχαρώδη 
διαβήτη, συγγενείς παθήσεις της καρδιάς, ενδοκοιλιακή κρυψορχία, κτλ), όπως αυτό θα 
διαπιστώνεται µε την κλινική εξέταση κατά την παραλαβή, που θα πραγµατοποιείται από 
κλινικό κτηνίατρο. Κατά την παραµονή τους στις Κτηνιατρικές Μονάδες, θα υπόκεινται σε 
κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο για τυχόν διαπίστωση νοσηµάτων χρόνιας διαδροµής, τα 
οποία είναι ανέφικτο να διαγνωσθούν κατά την παραλαβή, ώστε να απορρίπτονται και 
να επιστρέφονται στον προµηθευτή εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή. Σκύλοι µε 
προβλήµατα που απαιτούν χειρουργική επέµβαση για να θεραπευτούν (π.χ. βουβωνική 
κρυψορχία) ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεµβάσεις για αντιµετώπιση 
προβληµάτων υγείας (π.χ. ορθοπαιδικές επεµβάσεις, επέµβαση κατά Zepp, 
κτλ),εξετάζονται κατά περίπτωση και δύναται να παραληφθούν εφόσον κριθεί ότι δεν 
επηρεάζονται οι φυσιολογικές λειτουργίες και δε µειώνεται το προσδόκιµο της 
επιχειρησιακής αξιοποίησης των σκύλων.  

5.2.γ Εµβολιασµοί. Οι προς επιλογή σκύλοι, πρέπει να είναι εµβολιασµένοι κατά 
της λεπτοσπείρωσης, της λοιµώδους ηπατίτιδας, της παρβοεντερίτιδας, της νόσου του 
Carre και της λύσσας. Ο έλεγχος των εµβολιασµών θα γίνεται από το βιβλιάριο υγείας ή 
το διαβατήριο του σκύλου, που υποχρεωτικά το συνοδεύει ή µε έλεγχο τίτλου 
αντισωµάτων. 

5.2.δ Αποπαρασιτισµοί. Οι προς επιλογή σκύλοι, πρέπει να είναι απαλλαγµένοι 
από ενδοπαράσιτα του πεπτικού σωλήνα καθώς και εξωπαράσιτα. Απαιτείται η 
διενέργεια αποπαρασιτισµού (για ενδο/εξωπαράσιτα) δέκα (10) ηµέρες πριν την 
παραλαβή. Ο έλεγχος αποπαρασιτισµού πραγµατοποιείται µέσω του βιβλιαρίου υγείας ή 
του διαβατηρίου ή µε παρασιτολογικές εξετάσεις (κοπρανολογική, ξέσµατα, κτλ).  

5.2.ε Απουσία ∆υσπλασίας των κατ’ ισχίων και κατ’ αγκώνα Αρθρώσεων. Ο 
έλεγχος των προς επιλογή σκύλων θα πραγµατοποιείται µε κλινική εξέταση και µε 
συµµετρικές ακτινογραφίες λεκάνης κοιλιοραχιαίας λήψης, πλάγια ακτινογραφία 
οσφυοϊεράς µοίρας σπονδυλικής στήλης, καθώς και πλάγιες ακτινογραφίες αγκώνων σε 
κάµψη άµφω, που υποχρεωτικά θα συνοδεύουν τους σκύλους και θα έχουν ληφθεί το 
µέγιστο 30 ηµέρες πριν την επιλογή. Ανεξάρτητα από το εφαρµοζόµενο σύστηµα 
αξιολόγησης των αρθρώσεων, οι επιλεγόµενοι σκύλοι πρέπει να είναι απαλλαγµένοι 
δυσπλασίας (π.χ. κατηγορίες Α, Β κατά FCI), µε απουσία κλινικών συµπτωµάτων, 
καθώς είναι δυνατόν ζώα αρνητικά ακτινολογικά, να εµφανίζουν κλινικά συµπτώµατα, 
λόγω ιστολογικών αλλοιώσεων των αρθρώσεων. Και στην περίπτωση αυτή, οι σκύλοι θα 
απορρίπτονται. Αποδεκτή η βαθµονόµηση/κατάταξη των κατ’ισχίων αρθρώσεων, όπως 
στον παρακάτω πίνακα:  

 
 

FCI Germany 
(except SV) 

Germany 
SV 

(GSD) 

UK,AU,NZ 
(worse joint) 

Switzerland 
(worsejoint) 

USA 
(OFA) 
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A Α1 a 0 0 Ε 
Α2 a 1-3 1-2 G 

Β Β1 a 4-6 3-4 G 
Β2 a 7-8 5-6 F 

  
5.2.ε.(1) Ειδικότερα ως προς τους σκύλους που προορίζονται για αναπαραγωγή 
(πατρογονικοί), θα γίνονται δεκτοί οι σκύλοι µέχρι και επιπέδου Β1 και αντιστοίχων. 

5.2.στ Απουσία ∆εµοδήκωσης. Οι επιλεγόµενοι σκύλοι, δεν πρέπει να φέρουν 
καµία αλλοίωση δεµοδήκωσης, όπως αυτό θα διαπιστώνεται κατά την κλινική τους 
εξέταση. Αν κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης εµφανίσουν τη γενικευµένη 
µορφή της νόσου, θα απορρίπτονται και θα επιστρέφονται στον προµηθευτή εντός δύο 
(2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής. Εµφάνιση της εντοπισµένης µορφής στο 
ίδιο διάστηµα, θα αξιολογείται κατά περίπτωση λόγω της δυνατότητας αυτοΐασης.  
 
5.2.ζ Απουσία ∆ιροφιλαρίωσης, Λεϊσµανίωσης και Ερλιχίωσης. Τα 
επιλεγόµενα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου/κτηνιατρικού κέντρου, στο οποίο θα έχουν γίνει, το µέγιστο 30 ηµέρες πριν 
την επιλογή, οι κατάλληλες µικροσκοπικές και ανοσολογικές διαγνωστικές εξετάσεις των 
νόσων. 

5.2.η Ύπαρξη Ηλεκτρονικού Εµφυτεύµατος. Κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο, 
εντοπίζεται και επιβεβαιώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικού εµφυτεύµατος. ∆ε θα γίνονται 
δεκτοί προς επιλογή, σκύλοι που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό εµφύτευµα. 

5.3 Κριτήρια Επιλογής Πατρογονικών Σκύλων 

Οι προς επιλογή σκύλοι που προορίζονται για αναπαραγωγή, θα πρέπει να ικανοποιούν 
το σύνολο των κριτηρίων επιλογής των σκύλων εργασίας, µε τις παρακάτω 
διαφοροποιήσεις:  

α.  Να είναι γένους θηλυκού, µη στειρωµένοι και να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό µη στείρωσης. 

β.  Να διαθέτουν πιστοποιητικό γενεαλογικού δέντρου, εκδόσεως FCI 
(Pedigree). 

   γ.  Η ηλικία τους να είναι από 18 έως 36 µηνών. 

δ.  Για σκύλους ηλικίας άνω των 24 µηνών, είναι επιθυµητή η εξέταση 
της αναπαραγωγικής ικανότητας σύµφωνα µε τη διαδικασία KARUNG. 

  ε.  Να ανήκουν σε διαφορετικές γραµµές αναπαραγωγής. 

5.4 Αξιολογήσεις / ∆οκιµές 

5.4.α Σκύλοι Φρούρησης: 

5.4.α.(1) Η κτηνιατρική αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε Στρατιωτική Κτηνιατρική 
Κλινική και η εκπαιδευτική σε Κέντρο Εκπαίδευσης στοιχείων ΣΕΣ, όπως ορίζεται στην 
οικεία διακήρυξη διαγωνισµού. 

ΑΔΑ: Ω5ΔΞ6-ΛΚΩ



Β-7 

 

5.4.α.(2) Τα εκπαιδευτικά κριτήρια επιλογής των υπό αξιολόγηση σκύλων 
φρούρησης αφορούν στην εξέταση συµπεριφοράς, όπου διαπιστώνεται µε επιµέρους 
εξετάσεις η συµπεριφορά του ζώου βάσει κληρονοµικών καταβολών και αποκτηθέντων 
εµπειριών από το περιβάλλον, καθώς και η δυνατότητα του ζώου να προσαρµόζεται σε 
καινούριες καταστάσεις και δεδοµένα. Σκοπός της επιλογής είναι να διαχωρίσει τα ζώα 
που µπορούν να ενταχθούν µε επιτυχία στις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων βάσει του 
επιχειρησιακού προτύπου. Αναλυτικότερα εξετάζονται τα κάτωθι: 

5.4.α.(2).(α) Συµπεριφορά του σκύλου σε άγνωστα αντικείµενα και χώρους, όπου 
εξετάζεται η φυσική τάση περιέργειας προς αναγνώριση περιοχής και αντικειµένων. Ο 
σκύλος πρέπει να εµφανίζει εξοικείωση και έλλειψη φοβίας προς το περιβάλλον 
εργασίας. Σε περίπτωση που ο σκύλος δεν εισέρχεται οικειοθελώς στο χώρο ή δεν 
ακολουθεί τον χειριστή (τράβηγµα σε αντίθετη φορά-πάγωµα-επιθετικότητα), θα 
αποκλείεται της επιλογής. 

5.4.α.(2).(β) Συµπεριφορά του σκύλου σε ξαφνικούς θορύβους, όπου εξετάζεται η 
αντίδραση του σκύλου σε διάφορους θορύβους που προέρχονται από 
περιβαλλοντολογικές λειτουργίες, φυσικές ή τεχνητές (αυτοκίνητα, µηχανήµατα, 
φυσικούς θορύβους, κτλ). Ο σκύλος θα πρέπει να δείχνει εξοικειωµένος και 
απαλλαγµένος από φόβο έως και πέντε (5) µέτρα απόσταση από την πηγή του 
θορύβου.  

5.4.α.(2).(γ) Συµπεριφορά του σκύλου στην προσέγγιση πλήθους ατόµων µε φιλικές 
προθέσεις, όπου εξετάζεται η κοινωνική προσαρµογή και η θετική αντιµετώπιση της 
πολυπληθούς ανθρώπινης παρουσίας, που διακρίνει έναν ψυχολογικά υγιή σκύλο (ο 
σκύλος πρέπει να δείχνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση). Ο σκύλος προσεγγίζει ή 
προσεγγίζεται από πλήθος ατόµων, τουλάχιστον τεσσάρων (4) και κινείται ανάµεσά 
τους. Σε περίπτωση που ο σκύλος δεν προσεγγίζει οικειοθελώς το χώρο όπου 
βρίσκονται οι άνθρωποι ή δεν ακολουθεί τον χειριστή (τράβηγµα σε αντίθετη φορά-
πάγωµα-επιθετικότητα), ο σκύλος θα αποκλείεται της επιλογής. 

5.4.α.(2).(δ) Συµπεριφορά του σκύλου στο κλουβί του. Θα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένος από στρες και σε καµία περίπτωση να µην αισθάνεται ανασφάλεια και 
φοβία λόγω της ανθρώπινης παρουσίας. 

5.4.α.(2).(ε) Συµπεριφορά του σκύλου κατά τον έλεγχο υγείας. Ο σκύλος δεν πρέπει 
να εµφανίζει φοβία. Σκύλοι µε έντονη επιφυλακτικότητα - φοβία και υψηλό βαθµό 
κυριαρχικότητας θα απορρίπτονται.  

5.4.α.(2).(στ) Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω δοκιµών, ο σκύλος 
συνοδεύεται από το χειριστή και τον αξιολογητή σε διάφορους χώρους της περιοχής 
αξιολόγησης προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός εξοικείωσής του µε το περιβάλλον 
(ξένα άτοµα, παράξενοι θόρυβοι, άλλα ζώα, κλειστοί χώροι, κίνηση οχηµάτων, κ.α.). Ο 
έλεγχος στο κλουβί, γίνεται µε προσέγγιση του αξιολογητή, µε αποφυγή ακραίων 
συµπεριφορών (έντονες φωνές, κτλ). 

5.4.α.(2).(ζ) Εξέταση κροτοφοβίας. Αξιολογείται η αντίδραση του σκύλου κατά τη 
διάρκεια πυροβολισµών, ενώ αυτός βρίσκεται µε τον χειριστή του σε κατάσταση ηρεµίας 
και σε απόσταση δεκαπέντε µε είκοσι (15-20) µέτρων. Οι βολές θα είναι το µέγιστο τρεις 
(<3) και θα εκτελούνται µε όπλο G3A3 και αβολίδωτα φυσίγγια ή ειδικό πιστόλι κρότου 
ανά τουλάχιστον δύο (>2) δευτερόλεπτα. ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση ο σκύλος να 
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εµφανίσει δείγµατα φοβίας. Η αντίδραση στη συγκεκριµένη εξέταση θα συνυπολογίζεται 
κατά το δεύτερο στάδιο της εξέτασης καταδίωξης-δάγκωµα (prey drive). 

5.4.α.(2).(η) Εξέταση άµυνας (defense drive). Αξιολογείται το επίπεδο εκδήλωσης 
του ενστίκτου προστασίας του σκύλου απέναντι στην ανθρώπινη απειλή. Κατά την 
αξιολόγηση, ο σκύλος συγκρατείται από τον χειριστή του µε οδηγό 1,5 µέτρου, σε θέση 
στατικού ερεθισµού ή εναλλακτικά προσδένεται µε το ίδιο µήκος οδηγού σε ένα σταθερό 
σηµείο χωρίς την παρουσία του χειριστή του. Ο αξιολογητής, που δεν χρησιµοποιεί 
προστατευτικό βραχίονα ή άλλο µέσο ερεθισµού, προσεγγίζει το σκύλο κατά µέτωπο, µε 
απειλητικό τρόπο και µε σταδιακή αύξηση του όγκου του. Ο σκύλος δεν πρέπει να 
εµφανίζει φοβία και να οπισθοχωρεί. Μέγιστος χρόνος διάρκειας εξέτασης είναι τα πέντε 
(5) λεπτά. 

5.4.α.(2).(θ)  Εξέταση καταδίωξης – δαγκώµατος (prey drive).Αξιολογείται το επίπεδο 
εκδήλωσης του ενστίκτου καταδίωξης - κυνηγού του σκύλου. Εξετάζονται η δυναµική 
στην καταδίωξη (ταχύτητα), η δύναµη δαγκώµατος και η διεκδίκηση του µέσου 
ερεθισµού (π.χ. προστατευτικός βραχίονας, µπαλάκι, κτλ). Σε όλες τις παραπάνω 
εξετάσεις, αν ο σκύλος εκδηλώσει έντονη επιθετικότητα στον χειριστή κατά την 
προσπάθεια αφαίρεσης αντικειµένου, θα αποκλείεται της επιλογής. Η συγκεκριµένη 
αξιολόγηση δύναται να επιµερίζεται στα παρακάτω σενάρια – στάδια κατά την κρίση των 
αξιολογητών που υλοποιούν την επιλογή/προµήθεια: 

5.4.α.(2).(θ).1/ Σε ένα πρώτο στάδιο αξιολογείται το πάθος του σκύλου για καταδίωξη 
σε λουκάνικο δαγκώµατος ή µπαλάκι µε σχοινί και η συγκράτησή τους από το σκύλο, ο 
οποίος φέρει λουρί οδηγό. Ο σκύλος ερεθίζεται µε το ανάλογο αντικείµενο και ο χειριστής 
παίζει µαζί του σε µορφή διελκυστίνδας. Αφού ο σκύλος απελευθερώσει το αντικείµενο 
(είτε µε εντολή, είτε καταναγκαστικά), αυτό εκτοξεύεται και ο σκύλος προσπαθεί να το 
βρει. Εξετάζεται η τάση συνεργασίας του σκύλου µε τον άνθρωπο. Ο χειριστής µπορεί 
να χρησιµοποιήσει το λουρί-οδηγό για τον έλεγχο του σκύλου.  

5.4.α.(2).(θ).2/ Σε δεύτερο στάδιο, ο σκύλος δαγκώνει τον προστατευτικό βραχίονα, 
αρχικά στο µήκος του οδηγού. Αξιολογείται η ποιότητα δαγκώµατος, η δύναµη 
δαγκώµατος, η τάση να διεκδικήσει τον προστατευτικό βραχίονα, η αντίδρασή του στο 
σήκωµα, στην επαφή µε το σώµα του αξιολογητή - ερεθιστή, στην επαφή µε το µαστίγιο, 
καθώς και στην ψυχολογική πίεση (κραυγή, απειλητικές κινήσεις). Ο σκύλος 
συγκρατείται από το χειριστή του σε θέση στατικού ερεθισµού µε οδηγό 1,5 µέτρου. Ο 
αξιολογητής προσεγγίζει κατά µέτωπο το σκύλο µε απειλητικό τρόπο και µε σταδιακή 
αύξηση του όγκου του. Φέρει προστατευτικό βραχίονα και χρησιµοποιώντας µαστίγιο, 
προκαλεί το σκύλο να του επιτεθεί (στατική επίθεση) επιτρέποντάς του να δαγκώσει. Σε 
περίπτωση που ο σκύλος δε δαγκώσει απευθείας ή εγκαταλείψει το δάγκωµα, θα 
αποκλείεται της επιλογής. Ο σκύλος απαγκιστρώνεται και ο αξιολογητής αφαιρεί το 
βραχίονα και απειλεί εκ νέου το σκύλο, ο οποίος πρέπει να αδιαφορεί για το µέσο 
ερεθισµού και να επικεντρώνεται στον αξιολογητή (απειλή). Κατόπιν ο σκύλος 
επαναφέρεται στην αρχική του θέση και ο αξιολογητής, αφού τον προκαλέσει εκ νέου, 
αποµακρύνεται µε γρήγορο βηµατισµό φέροντας προστατευτικό βραχίονα. Όταν 
αποµακρυνθεί στα 15-20 µέτρα, ο χειριστής απελευθερώνει τον σκύλο, ο οποίος πρέπει 
να επιτεθεί στον κινούµενο αξιολογητή (ελεύθερη επίθεση). Η συγκεκριµένη διαδικασία 
αξιολόγησης δύναται να πραγµατοποιηθεί µε ταυτόχρονη εκτέλεση βολών µε αβολίδωτα 
φυσίγγια από δεύτερο άτοµο (εκτός θέας) και από απόσταση τουλάχιστον δέκα (>10) 
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µέτρων (ένας πυροβολισµός κατά την κίνηση της επίθεσης και ένας κατά το δάγκωµα). 
Το όπλο που θα χρησιµοποιείται είναι G3A3 ή ειδικό πιστόλι κρότου. Ο αξιολογητής 
αποσβένει την ορµή του σκύλου και ακολούθως µετακινεί τον αγκιστρωµένο σκύλο για 
περίπου δέκα (10) µέτρα, τρέχοντας και ασκώντας κατά µέτωπο ψυχολογική πίεση. 
Αξιολογείται η ταχύτητα και το πάθος για δάγκωµα, η ποιότητα δαγκώµατος καθώς και η 
ανταπόκρισή του σε µεγαλύτερη πίεση. Σε κάθε περίπτωση, αποδεκτά θεωρούνται, το 
δάγκωµα µε ολόκληρο το στόµα (full- mouth) και η άρνηση του σκύλου να 
απαγκιστρωθεί µε την άσκηση πίεσης. Σε περίπτωση που ο σκύλος δε δαγκώσει στην 
πρώτη εφόρµηση ή εγκαταλείψει το δάγκωµα και τη διαδικασία, θα αποκλείεται της 
επιλογής. Σε περίπτωση που η απώλεια δαγκώµατος οφείλεται σε λανθασµένη κίνηση 
του αξιολογητή - ερεθιστή, η διαδικασία ελεύθερης επίθεσης θα επαναλαµβάνεται για µια 
τελευταία φορά. 

5.4.α.(2).(θ).3/ Στο τελευταίο σενάριο – στάδιο, πραγµατοποιείται δάγκωµα σε 
προστατευτικό βραχίονα, σε κλειστό χώρο µε χρήση τεχνητού θορύβου. Ο σκύλος θα 
εξιτάρεται εξωτερικά του χώρου µε χρήση µαστιγίου και απειλητικές κινήσεις, ενώ το 
δάγκωµα θα δίνεται εσωτερικά του κτιρίου και σε σηµείο που είναι εµφανής για το σκύλο 
ο ερεθιστής, ο οποίος απέχει τουλάχιστον πέντε (>5) µέτρα από την πηγή του θορύβου. 
Κατά το δάγκωµα ο ερεθιστής θα πιέζει το σκύλο φωνάζοντας και απειλώντας τον µε το 
µαστίγιο. Ο σκύλος θα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από στρες, να είναι κυρίαρχος στο 
χώρο και σε καµία περίπτωση να µην αισθάνεται ανασφάλεια και φοβία στην ανθρώπινη 
παρουσία. Σε περίπτωση που ο σκύλος δεν εισέλθει στο κτίριο, εγκαταλείψει το 
δάγκωµα και τη διαδικασία ή δε δαγκώσει εξ’ αρχής, θα αποκλείεται της επιλογής. 

5.4.β Σκύλοι Ανίχνευσης:  

5.4.β.(1) Η κτηνιατρική αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε Στρατιωτική Κτηνιατρική 
Κλινική και η εκπαιδευτική σε Κέντρο Εκπαίδευσης στοιχείων ΣΕΣ, όπως ορίζεται στην 
οικεία διακήρυξη διαγωνισµού. 

5.4.β.(2) Τα εκπαιδευτικά κριτήρια επιλογής των υπό αξιολόγηση σκύλων ανίχνευσης, 
είναι τα κάτωθι: 

5.4.β.(2).(α) Εξέταση Συµπεριφοράς, η οποία διατυπώνεται: 

5.4.β.(2).(α).1/ Κατά τον οπτικό έλεγχο και τη γενική παρατήρηση της κινητικότητας του 
σκύλου εντός του χώρου που ζει και κινείται. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
αισθάνεται ανασφάλεια και φοβία στην ανθρώπινη παρουσία. 

5.4.β.(2).(α).2/ Κατά τον έλεγχο υγείας του σκύλου, όπου εξετάζονται οι γενικότερες 
αντιδράσεις του στην επαφή µε τον Κτηνίατρο, αλλά και το χειριστή του. Η έντονη 
επιφυλακτικότητα – φοβία και ο υψηλός βαθµός κυριαρχικότητας, θα αποτελούν λόγους 
απόρριψης. 

5.4.β.(2).(α).3/ Κατά τη διαδικασία ελέγχου του ενστίκτου καταδίωξης – παρόρµησης 
(prey drive) που διαθέτει ο σκύλος, στην προσπάθεια – θέληση του να «κυνηγήσει» 
ή/και να διεκδικήσει το υποτιθέµενο θήραµα (µπαλάκια διαφόρων ειδών, σε µερικά από 
τα οποία µπορεί να τοποθετείται τροφή που θα αποτελεί το κίνητρό του - εκτός των 
σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών - ώστε να επιτευχθεί ή αύξηση της επιθυµητής από το 
χειριστή κινητικότητας ή να εξετασθεί ο βαθµός διεκδίκησης του κινήτρου απέναντι στο 
χειριστή του). 
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5.4.β.(2).(α).4/ Κατά τη διαδικασία ελέγχου της απαιτούµενης έρευνας, που αφορά στην 
ισορροπηµένη συµπεριφορά σε ξαφνικούς θορύβους, την προσαρµοστικότητα σε νέες 
καταστάσεις, την επιµονή, τη διάρκεια, αλλά και την οσφρητική ικανότητα που διαθέτει – 
επιδεικνύει ο σκύλος, ως προς την ολοκλήρωση της έρευνας. 

5.4.β.(2).(β) Εξέταση Γενικών Προσόντων του σκύλου, τα οποία ελέγχονται µέσω της 
ορθότερης εκτέλεσης των εντολών του χειριστή, τη γρηγορότερη αφοµοίωση νέων 
εµπειριών σε ρεαλιστικά σενάρια, καθώς και την κοινωνικοποίηση που επιδεικνύει 
απέναντι σε άλλα ζώα, ανθρώπους, οχήµατα, µηχανήµατα. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

6.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να έχει άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και 
εµπορίας ζώων συντροφιάς σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την ισχύουσα εθνική 
ή/και κοινοτική νοµοθεσία. 

6.2 Ο εκπαιδευτικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση, θα 
είναι αυτός που προβλέπεται από την Υπηρεσία και διαθέτει η εκάστοτε Μονάδα όπου 
πραγµατοποιείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση των σκύλων. Κατά συνέπεια, σε καµία 
περίπτωση δε θα χρησιµοποιηθούν υλικά εκπαίδευσης του εκάστοτε προµηθευτή 
σκύλων. 

6.3 Όσοι από τους υπό αξιολόγηση σκύλους κριθούν κατάλληλοι για την 
Υπηρεσία, δύναται να ενταχθούν άµεσα σε εκπαιδευτική σειρά, ανεξάρτητα εάν έχει 
συµπληρωθεί ή όχι ο συνολικός αριθµός των υπό προµήθεια σκύλων. 

6.4 Χρόνος Εγγύησης των υπό Προµήθεια Σκύλων: ∆ύο (2) µήνες µετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των σκύλων. Εντός του συγκεκριµένου 
χρονικού διαστήµατος, όταν ένας (1) ή/και περισσότεροι σκύλοι παρουσιάσουν 
εκπαιδευτικά ή/και κτηνιατρικά προβλήµατα, τα οποία δεν εντοπίστηκαν ή δεν ήταν 
δυνατόν να εντοπιστούν αρχικά και δε µπορούν να επιλυθούν, θα ενηµερώνεται σχετικά 
ο προµηθευτής και θα αντικαθίστανται το συντοµότερο δυνατό µε βάση τους ειδικούς 
όρους της εκάστοτε Σύµβασης. 

6.4.α Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να διαθέτει κατά τη διαδικασία της εκάστοτε 
επιλογής, επιπλέον αριθµό σκύλων που να ισούται µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού της 
εκάστοτε προµήθειας.  

6.5   Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει το σύνολο ή µέρος των 
απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων/πιστοποιητικών που αφορούν στις κτηνιατρικές 
εξετάσεις ή αυτά κριθούν ανεπαρκή ή εκτιµηθεί από την Επιτροπή επιλογής η 
αναγκαιότητα επανάληψης των εξετάσεων (των ακτινογραφήσεων 
συµπεριλαµβανοµένων), οι αντίστοιχες εξετάσεις πραγµατοποιούνται στις Στρατιωτικές 
Κτηνιατρικές Κλινικές αφού ολοκληρωθεί ο εκπαιδευτικός έλεγχος και ο σκύλος κριθεί 
αποδεκτός. Τα απαιτούµενα υλικά και αντιδραστήρια προσκοµίζονται µε µέριµνα και σε 
βάρος του προµηθευτή.  

6.5.α Επιπρόσθετα, αφού ολοκληρωθεί ο εκπαιδευτικός έλεγχος και οι σκύλοι 
κριθούν αποδεκτοί, πραγµατοποιείται πλήρης βιοχηµική και αιµατολογική εξέταση των 
σκύλων στις Στρατιωτικές Κτηνιατρικές Κλινικές και τα απαιτούµενα υλικά και 
αντιδραστήρια προσκοµίζονται µε µέριµνα και σε βάρος του προµηθευτή.  
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6.6 Η επιλογή των σκύλων πραγµατοποιείται από Επιτροπές αξιολόγησης – 
επιλογής/παραλαβής στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον ένας (1) Αξκός κλινικός 
Κτηνίατρος και ένας (1) εκπαιδευτής. Οι προς προµήθεια σκύλοι θα πρέπει να πληρούν 
όλα τα κριτήρια επιλογής (εκπαιδευτικά και κτηνιατρικά), τα οποία και θα ελέγχονται από 
τις παραπάνω επιτροπές. Οι επιτροπές αποτυπώνουν τις παρατηρήσεις τους σε 
έντυπα/φύλλα επιλογής τα οποία υποβάλλουν ιεραρχικά και αρµοδίως µε το πέρας της 
επιλογής. Η ακριβής σύνθεση των επιτροπών, η µορφή των εντύπων/φύλλων επιλογής 
καθώς και οι αποδέκτες υποβολής τους καθορίζονται από τους αντίστοιχους 
Κανονισµούς και ∆γές των Κλάδων επ΄ ωφελεία των οποίων πραγµατοποιείται η 
επιλογή/προµήθεια. 

6.7 Ατοµικός εξοπλισµός ΣΕΣ: Μετά την επιλογή των σκύλων που θα 
χρησιµοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να 
παρέχει στην Υπηρεσία τον ατοµικό εξοπλισµό για κάθε σκύλο, ο οποίος θα 
περιλαµβάνει τα παρακάτω υλικά: 

6.7.(α) ∆ερµάτινο Λουρί – Οδηγό. 

6.7.(β) ∆ερµάτινο Περιλαίµιο. 

6.7.(γ) Αλυσίδα Ελέγχου. 

6.7.(δ) ∆ερµάτινο Φίµωτρο. 

6.7.(ε) Αλυσίδα Πρόσδεσης (Grooming). 

6.7.(στ) Χτένα. 

6.7.(ζ) Βούρτσα Περιποίησης.  

6.7.(η) ∆ύο (2) ανοξείδωτα µεταλλικά σκεύη (µπωλ) νερού – τροφής.  

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
Σχολιασµός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόµενο, για τη βελτίωσή 
της, µπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, µέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρµογής διαχείρισης ΠΕ∆, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr. 
 

         Υποπτέραρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας 
           Επιτελάρχης ∆ΑΕ 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
MY (ΠΕ/∆-Ο) Κλεονίκη Λιαδοπούλου  
 Επιτελής ∆ΑΕ/Γ3/2 
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