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ΔΛΑΚΘΥΞΘ 

ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΛΩΝ (ΔΛΕΚΝΘ) 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ:   

‹‹ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ›› 
(κατηγορία CPV 33790000-4) 

 

 

 

Ρροχπολογιςκείςασ δαπάνθσ:  

200.000,00 ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.  , ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Συμβάςεων 2022. 

161.290,20 ευρϊ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. , ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Συμβάςεων 
2022. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ. Με δικαίωμα προαίρεςθσ  ζνα (1) επιπλζον ζτοσ, 
ιτοι: 
 
200.000,00 ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. ,  161.290,20 ευρϊ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.  

 
Συνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ:  

400.000,00 ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. ,  322.580,40 ευρϊ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.  
 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 
τιμισ. 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ (Α.Α.) 
 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ’’  

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999444662 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΜΟΥΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ρόλθ ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73 100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL434 

Τθλζφωνο 28210 22308 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  knithaki@chaniahospital.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
1
 Χ. Κνικάκθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.chaniahospital.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)
2
 www.promitheus.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 
 
 Ν.Ρ.Δ.Δ.  και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ.  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
3
 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία . 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 
4
  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι 
Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και τθν διεφκυνςθ www.chaniahospital.gr . 

 

                                            
1 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ 

μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 
τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. 
γ του ν. 4412/2016.   

2 Εφόςον υπάρχει.   
3 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ 

Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
και εν προκειμζνω θ δραςτθριότθτα τθσ περ. α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

4 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 
Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ
5
 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων.  

Θ δαπάνθ των επιμζρουσ ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1311 ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2022,2023 & 2024  και κατανζμεται ωσ εξισ:  

 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΕΤΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΑΞΛΑ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΦΡΑ) 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΕΤΟΣ 2022            0,00 € 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΕΤΟΣ 2023 200.000,00 € 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΕΤΟΣ 2024 200.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 400.000,00 € 

 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 24438/29-09-2022(ορκι 
επανάλθψθ 07-10-2022)(ΑΔΑΜ: 22REQ011380589 2021-10-07, ΑΔΑ:6Μ646907Τ-ΙΓΦ) για τθν 
ζγκριςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ  για τα οικονομικά ζτθ 2022, 2023 & 2024  .  
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ‹‹ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Ή 
ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ››(κατηγορία CPV 33790000-4) ωσ εξισ: 
 
Ρροχπολογιςκείςασ δαπάνθσ:  

200.000,00 ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.  , ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Συμβάςεων 2022. 

161.290,20 ευρϊ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. , ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Συμβάςεων 
2022. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ. Με δικαίωμα προαίρεςθσ  ζνα (1) επιπλζον ζτοσ, 
ιτοι: 
 
200.000,00 ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. ,  161.290,20 ευρϊ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.  

 
Συνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ:  

400.000,00 ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. ,  322.580,40 ευρϊ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.  
 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 
τιμισ. 
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται παρακάτω.  
 
1.4 Κεςμικό πλαίςιο  
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ

6
: 

*Γενικζσ διατάξεισ δθμοςίων ςυμβάςεων+ 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

                                            
5
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016. 

6
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε 
περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου 
µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 
16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων 
και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 
(Α’ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα»

7
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 

με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, 
οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον 
κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ»

8
.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με 
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

                                            
7
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 

ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

8
 
 

Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ 
εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ 
αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 *Άλλο κεςμικό πλαίςιο+ 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ», 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ 
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ 
διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  
και ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που 
παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και  

 ,του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

Σων αποφάςεων –εγγράφων : 
 

1. Η με αρικμ. 28/πρκ.13/14-04-2022 (ΑΔΑ Ψ90646907Σ-ΩΣ7)  Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Νοςοκομείου ςχετικά με τθν ζγκριςθ  του Προγράμματοσ υμβάςεων 

Διαχειριςτικοφ ζτουσ 2022 αναφορικά με τισ προμικειεσ και υπθρεςίεσ του Γ.Ν. Χανίων. 

2. Η  με αρικμ. 28/32ΡΚ /14-09-2022(ΑΔΑ:67ΗΕ46907Τ-ΛΒΕ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Νοςοκομείου ςχετικά με τθν ζγκριςθ  των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 

διαγωνιςμοφ, τθν ζγκριςθ διενζργειασ Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ διαγωνιςμοφ Άνω των Ορίων 

και τον οριςμό τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

3. Σο  με αρικμ. πρωτ. 24909/04-10-2022 ( ΑΔΑΜ: 22REQ011362693 2022-10-05) πρωτογενζσ 

αίτθμα. 

4. Θ με αρ. πρωτ.  24438/29-09-2022(ορκι επανάλθψθ 07-10-2022)(ΑΔΑΜ: 22REQ011380589 

2021-10-07 και ΑΔΑ:6Μ646907Τ-ΙΓΦ) Απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ 

υποχρζωςθσ  για τα οικονομικό ζτοσ 2022, 2023 & 2024. 
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5. Θ με αρ.πρωτ. 24733/03-10-2022 Α.Ρ. 38837 ΕΞ 2022 ΥΨθΔ 29-09-2022 Διακοπι 

λειτουργίασ και αναβάκμιςθ του υποςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ 

ΕΣΘΔΘΣ. 

6. Η με αρικ. πρωτ. 25780/ 12-10-2022 (ΑΔΑ :ΩΑΧ046907Σ-ΧΩΤ) &( ΑΔΑΜ: 22PROC011410010 

2022-10-12) Περίλθψθ του Δθμόςιου Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Άνω των Ορίων (Διεκνι) 

Διαγωνιςμοφ για  τθν προμικεια ‹‹ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ››(κατηγορία CPV 33790000-4) 

 
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν  
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21/11/2022 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
14:00 μ.μ.

9
 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  
 
1.6 Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Ρροκιρυξθ

10
 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 

12/10/2022(2022-158886) (ΑΔΑΜ: …………………………………………..………..)               ςτθν Υπθρεςία 
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

11
 

Θ προκιρυξθ
12

 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα 
Αρικμό:174222 , και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ.  
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 

13
 

14
 

15
, 

ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016:  

                                            
9
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 
(άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι 
διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 
του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου 
νόμου. 

10
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που 

προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου 
(ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

11
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από 

τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 
4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό 
επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.  

12 
Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

13
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ 

κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 

Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016.   
14

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και 
καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΧΑΝΛΩΤΛΚΑ ΝΕΑ  

2. ΣΕΛΛΝΛΩΤΛΚΑ ΝΕΑ 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 
  

Θ Διακιρυξθ καταχωρείται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.chaniahospital.gr    
 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 
 
1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,

16
  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 
2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,

17
  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 12/10/2022(2022-158886) (ΑΔΑΜ: …………………………………………..………..)               
Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. θ με αρ.πρωτ. 25780/ 12-10-2022 (ΑΔΑ :ΩΑΧ046907Σ-ΧΩΤ) &( ΑΔΑΜ: 22PROC011410010 
2022-10-12) Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

3. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, Υποδείγματα 
Οικονομικισ Ρροςφορϊν, Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, Σχζδιο Σφμβαςθσ) που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

                                                                                                                             
15

 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να 
υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και 
άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

16
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

17
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 

14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο 
παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ 
προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν 
χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των 
εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ 
διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι 
ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.chaniahospital.gr/
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4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  
5. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
6. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)

19
. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο  8 θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα 

του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 

θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 

παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 

ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

[υμπληρώνεται για ςυμβάςεισ  εκτιμώμενησ αξίασ άνω των ορίων:] 
Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ

20
.  

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό»

21
) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ

 22
. 

 

                                            
18

 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ και τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι 
δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι 
περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

19
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ και τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι 
δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι 
περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

20
 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

21
  Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd22
52-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 

22 
Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων 
δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: 
ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

http://www.promitheus.gov.gr)/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα .Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, 
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.

23
 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ

24
 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα.  
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  
Κατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων 
ςτοιχείων των προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα  χωρίσ να 
απαιτείται επικφρωςι τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραφα είναι καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ 
ιςτότοπουσ φορζων πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου 
και εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ 
τουσ να είναι ευχερισ για τθν ανακζτουςα αρχι

25
 . 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα

26
. 

2.1.5 Εγγυιςεισ
27

 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)

28
, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ

29
. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό 
φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 

                                            
23

 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) 
ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι 
μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν 
ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

24
 
 

Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
25 

Ραρ. 4 Α του ωσ άνω άρκρου 92 
26

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
27

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
28

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 
93/31.5.2018), 

29 
Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν 
παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα 
με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 
1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω 
Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ

30
.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
Υποδείγματα εγγυθτικϊν δίνονται ςτο παράρτθμα VI τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων 
ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό 
τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και 
τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για 
το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 
 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ

31
, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7
32

 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων

33
. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ

34
 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει 
από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

                                            
30 

Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
31 

Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
32 

Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 
αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 

33 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον 
φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από 
κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ 
τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

34
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ 

ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
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Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον

35.
   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
36

 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ

37
,που ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι ςτο ποςό 

των  3.225,80 ευρϊ (τρεισ χιλιάδεσ διακόςια είκοςι πζντε ευρϊ και ογδόντα λεπτά)
38

 για το ςφνολο 
των ειδϊν ι ςε ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ ανά του/των προςφερόμενου/ων 
είδοσ/ειδϊν . 
 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 21/12/2023, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από 
τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016

39
. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 ,γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από 
τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να 
εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά 
του απορριφκεί

40
, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί 

πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί 
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ 
και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
41

  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 

                                            
35

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 

36 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
37

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ 
εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 

38
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

39
 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 

40
 
 

Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
41

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
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νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ

42
 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα 

ακόλουκα εγκλιματα:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5

θσ
 Ιουλίου 2017 

ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 
390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των 
άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15

θσ
 Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν 
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία 
ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία 
ανκρϊπων).  
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

                                            
42

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά 
μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ 
του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει 

ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι  
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο 
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ 
του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 
 
2.2.3.3. ΔΛΑΤΘΕΛΤΑΛ ΓΛΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΛΚΜΘΣΘΣ  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται

43
 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ
44

:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016

45
, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

                                            
43

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, 
ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ 
περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 
4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

44
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-

2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ 
ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει 
ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί 
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,

46
  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν 
ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 5.3.1 τθσ 
παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που 
βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.

47
 

 
2.2.3.5. ΔΛΑΤΘΕΛΤΑΛ ΓΛΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΛΚΜΘΣΘΣ  

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία

48
, 

προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που 

                                                                                                                             
45

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. 
Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 

46
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   

47
 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ 

(ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
48

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ 
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 
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προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει 
λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν 
τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ 
αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 

49
. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
 

Κριτιρια Επιλογισ
50 

 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
51

  
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Υλικοφ

52
 
 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν τον γενικό

53
  ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 

54
για τα ακόλουκα 

ζτθ 2021-2020-2019.  

                                            
49

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
50

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν 
κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα 
ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα 
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και 
ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

51
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

52
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

53
 Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

55
 (ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικι Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων) 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
56

 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με: 
Το ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  

 
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
 
  
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων

57
 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ

58
. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.   
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει 
ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό 
κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν ςχετικι  πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό 
φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα 
του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν 
περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) 

                                                                                                                             
54

 Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν 
A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ 
αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ ειδικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν τθ φφςθ 
των αγακϊν ( άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016). 

55
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

56
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι 
ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

57 
Άρκρο 78 ν. 4412/2016 

58
 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ 

προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  





19 
 

τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ

59
. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 

αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ 
άνω παραγράφου 2.2.3. 
 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ κατά περίπτωςθ

60
. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει 
το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να 
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ

61
.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 

ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 

ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 

ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι
62

.  

2.2.9.1  Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ

63
 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του 

Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.

64
  

*τισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια 
επιλογισ ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕ για κάκε τμιμα (ι 

                                            
59 

Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ 
ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 
του ν. 4412/2016). 

60
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

61
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

62 
Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  

63
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ 
Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

64
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 
2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , 
με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  
κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ 
διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ). Η  Α.Α. επιςθμαίνει, ςτο ςθμείο αυτό, τθν ανωτζρω 
υποχρζωςθ+. 
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του 
ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

65
 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 
με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.

66
 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ

67
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Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,
68

 τθν κατάςταςι 

του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

2.2.3 τθσ παροφςθσ
69

 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ 

τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 

του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο 

ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ
70

. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 

εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει 

καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του
71
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 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
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 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
70

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 
4635/2019. 
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  Ραρ. 2

Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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2.2.9.2  Αποδεικτικά μζςα
72

  
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν 
γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 
ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, 
τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι  
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν

73
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Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  
παρακάτω. 
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν 
περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και 
β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ 
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
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 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα 
κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, 
δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα 
ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του

.
 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ 
ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4

74
 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 

του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ 
λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν 
παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ
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ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ. 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 
του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το 
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε 
διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω 
Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι 
αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν

77
  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:

79
  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 2.2.7. 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 
δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και 
τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ

80
, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ

81
, το 

οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   
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 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I 
του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν 
πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα 
οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 
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 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ 

χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 
4412/2016) 
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 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II 

του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε 
περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο 
άρκρο 2.2.6. 
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    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 

86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο 

πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 

199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 
 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον 
απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν 
οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν 
χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ 
και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ

82
 που προβλζπονται 

από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

                                                                                                                             
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και 

ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 

 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα 
ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν 
περίπτωςθ ιβ`, 

 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν 
αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
81

  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ 
ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό 
Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και 
εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 

82
 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, 
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

 

Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ 
του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν 
τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ 
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι 
ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να 
είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 
διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει 
χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται 
από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που 
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 
ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  
Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν.  
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ τουσ. 

 
2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
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Κριτιριο ανάκεςθσ
84

 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά   
βάςει τιμισ
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 . 
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 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

84
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 8 του άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ 
ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ 
των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ 
ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ 
(παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

85
 
 

Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 
Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ

86
. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.
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2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 
36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα 
υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν 
τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 
(εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο 
(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με 
τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. 
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το 
ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 
και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», 
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ 
τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
88

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω 
ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα 
θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 
προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν

89
.   

 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 
και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ:  
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια 
θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  
β) είτε των άρκρων 15 και 27

90
 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων 

που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 

91
 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ
92

 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ 
διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο 

                                            
89 

Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
90

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 
68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι 
Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-
Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ 
θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ 
θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο 
βζβαιθσ χρονολογίασ". 

91 
Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 
παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

92 
Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ 
τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε 
θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα 
οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν 
ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999

93
,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο

94
.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν 
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, 
«Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων 
εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ 
τθσ ικαγζνειάσ του. 
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε 
ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 
3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου 
ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί 
αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το 
εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του 
ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 
 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο 
προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου 
να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν 
(εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 
 
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ
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 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
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Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 
ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 
δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ 
παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε 
ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.+ 
 
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του 
Ραραρτιματοσ  II τθσ Διακιρυξθσ ,περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων 
κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα

96
 
97.

  
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  
α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν

98
. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  
 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά

99
 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 

ανάκεςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα Ραράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ:  
Α. Σιμζσ 
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.

 
 

 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

.
 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των 
προςφερομζνων ειδϊν   βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται 
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με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό 
τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ παροφςα 
διακιρυξθ.  
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ 
που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν

100
   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ενόσ 
(1)  ζτουσ  από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν . 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ 
μθ κανονικι. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 
προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 
διάςτθμα. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
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H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,

102
  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 
με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  
ε)  θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
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η) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά 
με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται 
αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 
θ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 
κ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
ι) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
ια) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 
ιβ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί 
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 
3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   
3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
103

 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ

104
, εφεξισ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων 
των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 
 *ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ανεξαρτιτωσ ποςοφ:+ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 25/11/2022  
θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 

 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων 
τθσ

105
, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο 
ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν 
ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των 
δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε 
αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι 
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
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 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 
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Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα 
αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, 
ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ 
των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και 
γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  
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υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε 
ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ 
ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν 
κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα 
αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα

106
. 

Ειδικότερα : 
 *ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ + 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε 
του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, 
θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 
απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν 
ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ

107
. 

 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 
καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν

108
. 

 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν 
αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά 
μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το 
χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι.  
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ.

109
  *Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ 

κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων

110
 («Δικαιολογθτικά 
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Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
107 

Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
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 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 
εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του 
τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι 
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ

111
. 

 
3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου

112
 - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται 
από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με 
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5

113
.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για 
παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ 
χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο 
εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για 
τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ 
εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
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Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
112

 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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 Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με 
τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ 
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί 
τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε 
για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  
[υμπληρώνεται κατά περίπτωςη με βάςη την επιλογή τησ Α.Α. για κατακφρωςη μεγαλφτερησ ή 
μικρότερησ ποςότητασ:] Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 
μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν  από αυτι που κακορίηεται ςτθν 
παράγραφο 1.3 τθσ  παροφςασ, για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ 
εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ αγακϊν ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
 3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
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*ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ:+  
3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του 
προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ
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. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον 
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τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.
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3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ ςωρευτικά: 
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 
δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα 
με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 
ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 
άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι 
αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ 
ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 
Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον 
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του
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Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ

119
 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 
αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και 
λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι 
Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59

120
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Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 
4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα 
(10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από 
άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. 
Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με 
το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα 
αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε 
κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, 
προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά 
και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που 
τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ . 
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Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον 
του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των 
ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ

121
 .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι 
τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο 
αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από τθν 
επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ 
απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ 
αναςτολισ.  
Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ 
γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, 
εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/2021

122
 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ 
των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 
κωλφουν, εκ του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ 
απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ 
προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά .  
3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω 
Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε 
λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του 
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  Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ 
εφαρμογισ των νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο 
επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 
4412/2016 . 
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άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα 
προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 
του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
 
 
4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 
4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιϊματα προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ .Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, 
από τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό 
χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ με δικαίωμα προαίρεςθσ  ζνα (1) 
επιπλζον ζτοσ. 
Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ  γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. *ι ςτθν 
περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά+: Αν τα αγακά είναι 
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των 
αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά 
από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  
4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ 
και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με 
ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 
ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

123
.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό 
περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  
4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ

124
. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να 
μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ 
άνω ποςοςτοφ.  
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται 
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 
131 του ν. 4412/2016.  
4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

125
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/
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      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά 
για τθν περίπτωςθ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και 
ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ 
παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ

128
, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 

λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα 
υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)

129
. Θ ςφμβαςθ 

ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ 
πρόταςθσ.  
 
4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

130
  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 
ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει 
ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν 
παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι και εφόςον πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι 
ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, 
κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ 
ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016). 

128
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

129
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά 
τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

130
 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
5.1 Τρόποσ πλθρωμισ

131
  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016

132
, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)

 133
 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016

134
 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

135
 . 

δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν 
Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ

136
 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 

που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 
δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 

                                            
131

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα 
κατϊτατα όρια του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν 
και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ 
θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 
(Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

132
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

133
  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 

4605/2019. 
134

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 
4412/2016 

135
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ 

διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

136
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.2 τθσ 
παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ γ, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 
διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε 
προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 
β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ 
οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ 
φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, 
εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με 
τον ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 
αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 
φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ 
κεωρείται ίςο με μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 
τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 
τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν 
ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ 
προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα 
ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα 
μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον 
ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ 
φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

 
5.2.2 .Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο

137
 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 

παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
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υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο  επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 
 
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
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Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ 
αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν 
χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016
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. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ 

προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ 
διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ 
παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ 
είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ 
τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ 
οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 
6.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα προαίρεςθσ ςυν 
ζνα (1) ζτοσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι 
του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από 
γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 
εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι 
ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό 
γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του 
γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ 
χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16
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 ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ .Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με 
τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ 
του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του 
ν. 4412/16. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του 
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ 
προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του 
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και 
επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ 
ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ 
και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
6.2.2.  
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται 
ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και 
εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
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6.3 ΔΛΑΤΘΕΛΤΑΛ ΓΛΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΛΚΜΘΣΘΣ  

 
6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 
6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, 
ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 
2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
6.5  Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 
Προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 
4412/2016. 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ 
Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι ΕΛΔΛΚΩΝ ΑΡΑΛΤΘΣΕΩΝ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 

παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 

φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία. 

 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται 

από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 

ψθφιακι υπογραφι. 

Οι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ 

τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. 

 

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ 

αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ 

προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΔΘ 

 

Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, που αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακορίηουν τισ ελάχιςτεσ αναγκαίεσ απατιςεισ των 

ειδϊν και είναι απαράβατεσ.  Οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ και ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. ΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΕΛΔΘ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

 

A/A 
ΚΩΔΛΚΟΣ 

OR-CO 
ΕΛΔΟΣ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ 
ΜΕΤ
ΘΣΘ

Σ 
ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ  

ΡΟΥΡΟ
ΛΟΓΕΛΣΚ

ΘΣΑ 
ΤΛΜΘ 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΡΑΑΤΘΘ

ΤΘΛΟΥ 

1 21369 
ΜΛΚΟΑΛΜΑΤΟΚΛΤΕΣ 
ΘΡΑΛΝΛΣΜΕΝΟΛ TEM 4900 0,029 142,1 

 

2 21370 
ΜΛΚΟΑΛΜΑΤΟΚΛΤΕΣ 
ΜΘ ΘΡΑΛΝΛΣΜΕΝΟΛ TEM 70000 0,0125 875 

 

3 81452 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦ 
ΡΛΑΚΕΣ ΤΟΧΛΣΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΣΤΟΓΓΥΛ. ΓΩΝΛΕΣ 
&ΡΟΡΛΥΜΕΝΕΣ ME 
ΡΕΛΚΩΛΟ  ΓΑΦΘΣ. 
(Μ-Κ) TEM 15000 0,0152 228   

4 81453 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝ ΡΛΑΚΕΣ 
ΤΟΧΛΣΜ ΜΕ 
ΣΤΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ 
ΓΩΝΛΕΣ ΡΟΡΛΥΜ 
ΧΩΛΣ ΡΕΛΚΩΛΟ. (Μ) TEM 25000 0,0113 282,5   

5 81455 

ΑΧΕΛΟΚΘΚΕΣ ΓΛΑ 
ΜΡΛΟΚ ΡΑΑΦΛΝΘΣ ( 
ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ME OKTΩ 
ΣΥΤΑΛΑ)(Ρ) TEM 5 89,80 449 

 6 81456 ΒIOPSY PADS(Ρ) TEM 8000 0,011 88 16.2.7  

7 81461 

ΓΑΦΛΔΕΣ ΚΑΤΑΓ. 
ΚΕΜ. ΨΥΓΕΛΩΝ ΣΥΝΤ 
ΑΛΜΑΤΟΣ 
ΑNGELANTONI MINI 72 
3065L/O Ι 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ(Α) TEM 20 23,95 479   

   8 81470 

ΔΛΣΚΟΛ ΚΑΤΑΓ. ΚΕΜ.5 
ΨΥΓΕΛΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
ΑΛΜΑΤΟΣ ΤΥΡΟΥ 
ANGELANTONΛ MINI72 
Ι ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ NO 
511590 ΚΕΜ ΑΡΟ +30C 
ΕΩΣ -30C (A) (TO +30C 
ΡΟΣ TO KENTΟ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ) 

TEM 

123 

1,19 

146,37 
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A/A 
ΚΩΔΛΚΟΣ 

OR-CO 
ΕΛΔΟΣ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ 
ΜΕΤ
ΘΣΘ

Σ 
ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ  

ΡΟΥΡΟ
ΛΟΓΕΛΣΚ

ΘΣΑ 
ΤΛΜΘ 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΡΑΑΤΘΘ

ΤΘΛΟΥ 

9 81471 

ΔΛΣΚΟΛ ΚΑΤΑΓΑΦ. 
ΚΕΜ.ΓΛΑ ΚΑΤΑΨ 
ANGELANTONI POLAR 
340 Ι ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ NO 
511591 ΚΕΜ ΑΡΟ - 
30C EΩΣ -90C(A) (TO -
30C ΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΟ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ) TEM 245 1,19 291,55 

 

10 81473 

ΔΛΣΚΟΛ ΚΑΤΑΓ. 
ΚΕΜ.ΓΛΑ 
ΥΡΕΚΑΤΑΨΥΚΤΘ 
SANYO-86 Θ 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ (Α) TEM 25 3,50 87,5 

 

11 81479 
ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΕΜΡΕΔΩΣΕΩΣ 
ΒΛΟΨΛΩΝ (Ρ) TEM 245 0,065 15,925   

12 81480 

ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΕΜΡΕΔΩΣΕΩΣ 
ΛΣΤΟΛΟΓΛΚΩΝ ΤΟΜΩΝ, 
(Ρ) TEM 5500 0,045 247,5 

 

13 81481 

ΚΑΣΣΕΤΛΝΕΣ ΡΛΑΚΛΔΛΩΝ 
50 ΚΕΣΕΩΝ ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ 
(Α-Ρ) TEM 5 2,39 11,95   

14 81482 

ΔΛΣΚΟΛ ΚΑΤΑΓΑΦ 
.ΚΕΜ.ΓΛΑ 
ΚΑΤΑΨ.ΕLECTROLUXE 
MRF280/35 Ι 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ NO D32870 
ΚΕΜ 0C ΕΩΣ -50C(A) 
(ΤΟ 0C ΡΟΣ ΤΟ 
ΚΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ) TEM 29 3,50 101,5 

 

15 81483 

ΚΛΛΡΣ ΓΛΑ ΣΦΑΓΛΣΜΑ 
ΑΣΚΩΝ ΑΛΜΑΤΟΣ 
ΡΑΑΛΛΘΛΟΓΑΜΜΑ 
(Α) TEM 40000 0,0461 1844   

16 81489 
ΜΑΡΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΤΩΝ 
20 ΚΕΣΕΩΝ (Ρ-Κ) TEM 12 3,10 37,2   

17 81490 

ΜΑΧΑΛΛΔΛΑ 
ΜΛΚΟΤΟΜΟΥ  ΣΤΕΝΑ  
(low profile ) ΓΛΑ 
ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΚΑΛ 
ΣΚΛΘΟΥΣ ΛΣΤΟΥΣ (Ρ) TEM 540 1,76 950,4 

 

18 81495 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΓΕΝΛΚΘΣ 
ΑΛΜΑΤΟΣ K3 EDTA 
0,5ML ΓΛΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΝΕΟΓΝΩΝ (Α) TEM 5000 0,52 2600   

19 81501 
ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΕΣ ΦΛΑΛΕΣ 
ΓΥΑΛΛΝΕΣ 200CC(Α-Μ-Ρ) TEM 1 7,80  7,8 

 

20 81503 

ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΕΣ ΦΛΑΛΕΣ 
ΓΥΑΛΛΝΕΣ 500CC(Α-Μ-Ρ-
Κ) TEM 2 11,30 22,6 
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A/A 
ΚΩΔΛΚΟΣ 

OR-CO 
ΕΛΔΟΣ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ 
ΜΕΤ
ΘΣΘ

Σ 
ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ  

ΡΟΥΡΟ
ΛΟΓΕΛΣΚ

ΘΣΑ 
ΤΛΜΘ 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΡΑΑΤΘΘ

ΤΘΛΟΥ 

21 81504 

ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΕΣ 
ΦΛΑΛΕΣΓΥΑΛΛΝΕΣ 
1000CCΑ-Μ-Ρ-Κ) TEM 2 15,69 31,38 

 

22 81505 

ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΕΣ ΦΛΑΛΕΣ 
ΓΥΑΛΛΝΕΣ 2000CC (Μ –
Ρ-A) TEM 2 32,50 65 

 

23 81507 

ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΟΛ 
ΚΥΛΛΝΔΟΛ ΓΥΑΛΛΝΟΛ 
50CC(Α) TEM 1 6,58 6,58 

 

24 81508 

ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΟΛ 
ΚΥΛΛΝΔΟΛ ΓΥΑΛΛΝΟΛ 
100CC(Α-Μ-Ρ) TEM 1 7,28 7,28 

 

25 81509 

ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΟΛ 
ΚΥΛΛΝΔΟΛ ΓΥΑΛΛΝΟ 
500CC (A-M-Ρ-Κ) TEM 1 12,92 12,92 16.1.14 

26 81511 

ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΟΛ 
ΚΥΛΛΝΔΟΛ ΓΥΑΛΛΝΟΛ 
2000CC (Α-Μ-Ρ) TEM 1 20,00 20 16.1.15 

27 81512 
PARAPLAST PLUS KGR 
(Ρ) KG 25      6,55 163,75   

28 81513 
ΡΑΑΦΛΛΜ 5CM 
ΟΛΛΑ (Α-Μ-Ρ-Κ) TEM 100    4,79 479   

29 81522 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ. 
ΜΕΤ.ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜ.ΑΡΟΛΨΘ 
ΥΓΧΟΥΣ 0,5-5 
ΜΛΚΟΛΛΤΑΛ(Α) TEM 1 49,60 49,6 

 

30 81523 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ. 
ΜΕΤ.ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜ.ΑΡΟΛΨΘ 
ΥΓΧΟΥΣ 5-50 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α-Μ) TEM 1 49,60 49,6 16.3.1.18 

31 81524 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 
50-200 ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α-
Μ-Ρ) TEM 1 

               
49,60 49,6 

 

32 81525 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ. 
ΜΕΤΑΒ. ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜ 
ΑΡΟ ΥΓΧΟΥΣ 200-
1000 ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α-Ρ) TEM 3 49,60 148,8 16.3.1.3  

33 81526 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ. 
ΜΕΤ.ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜ.ΑΡΟΛΨΘ 
ΥΓΧΟΥΣ 1-5 ΜL (Α) TEM 1 49,60 49,6 

 

34 81529 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΡΟΥΑ ΤΟΥ 1ML ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ (Α-Κ) 
 TEM 30000 0,0065 195 16.3.1.5  





50 
 

A/A 
ΚΩΔΛΚΟΣ 

OR-CO 
ΕΛΔΟΣ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ 
ΜΕΤ
ΘΣΘ

Σ 
ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ  

ΡΟΥΡΟ
ΛΟΓΕΛΣΚ

ΘΣΑ 
ΤΛΜΘ 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΡΑΑΤΘΘ

ΤΘΛΟΥ 

35 81530 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤ Μ.Χ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 
10ML ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΛ ΣΤΟ 
ΣΤΟΜΛΟ(Α-Μ) TEM 245 0,22 53,9 

 

36 81532 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤ Μ.Χ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 
20ML ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΛ ΣΤΟ 
ΣΤΟΜΛΟ(Α-Μ) TEM 49   0,40 19,6 

 

37 81533 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤ Μ.Χ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 2ML 
ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΛ ΣΤΟ 
ΣΤΟΜΛΟ(Α-Μ) TEM 49 0,0784 3,8416 

 

38 81535 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ . 
ΡΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜ ΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 
ΧΩΛΤ 50-300 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (ΣΑ-Α) TEM 1 700,00 700 

 

39 81536 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ ΣΤΑΚ 
ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜ 
ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 20 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α) TEM 1 36,90 36,9 

 

40 81537 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ ΣΤΑΚ 
ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜ 
ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 50 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α) TEM 1 36,90 36,9 

 

41 81538 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ ΣΤΑΚ 
ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜ 
ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 200 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α) TEM 1 69,00 69 

 

42 81539 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ ΣΤΑΚ 
ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜ 
ΑΡΟ ΥΓΧΟΥΣ 1000 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α-Μ) TEM 1 69,00 69 

 

43 81541 

ΡΛΑΚΕΣ NEUBAUER 
(IMPROVED DOUBLE 
RULLING) (Μ-A) TEM 1 28,00 28   

44 81542 

ΡΛΑΣΤΕΛΛΝΘ ΓΛΑ 
ΜΛΚΟΑΛΜΑΤΟΚΛΤΕΣ 
(Α-Μ) TEM 45 1,85 83,25 16.2.73 

45 81544 

ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΔΟΧΕΛΑ 
ΦΥΛΑΞΘΣ ΛΣΤΟΛΟΓ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ15
0ML(Ρ) TEM 55 

                     
0,31 17,05 

 

46 81545 

ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΔΟΧΕΛΑ 
ΦΥΛΑΞΘΣ ΛΣΤΟΛΟΓ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
500ML(Ρ) TEM 25 0,55 13,75 16.2.64 

47 81546 

ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΔΟΧΕΛΑ 
ΦΥΛΑΞΘΣ ΛΣΤΟΛΟΓΛΚ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
1LT(Ρ) TEM 50 0,59 29,5   
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48 81548 

ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΔΟΧΕΛΑ 
ΦΥΛΑΞΘΣ ΛΣΤΟΛΟΓΛΚ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
2LT(Ρ) TEM 50 1,50 75   

49 81549 
ΡΟΤΘΛΑ ΗΕΣΕΩΣ 
ΓΥΑΛΛΝΑ 100ML(A-M) TEM 1 1,17 1,17 

 

50 81550 
ΡΟΤΘΛΑ ΗΕΣΕΩΣ 
ΓΥΑΛΛΝΑ 250ML(Α) TEM 1 1,09 1,09 

 

51 81552 
ΡΟΤΘΛΑ ΗΕΣΕΩΣ 
ΓΥΑΛΛΝΑ 500ML(A-M-K) TEM 1 1,45 1,45 

 

52 81553 

ΡΟΤΘΛΑ ΗΕΣΕΩΣ 
ΓΥΑΛΛΝΑ 1000ML(Ρ-K-
M-A) TEM 1 4,80 4,8 

 

53 81554 
ΡΟΤΘΛΑ ΗΕΣΕΩΣ 
ΓΥΑΛΛΝΑ 2000ML(Α-Ρ) TEM 1 16,00 16 16.1.18 

54 81555 

ΡΟΤΘΛΑ ΡΛΑΣΤ 
ΑΡΟΣΤ(ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΟΥΩΝ)ΜΕ ΒΛΔΩΤΟ 
ΡΩΜΑ 100ML (Μ) TEM 21300 0,0875 1863,75   

55 81556 

ΡΟΤΘΛΑ ΡΛΑΣΤ ΜΘ 
ΑΡΟΣΤ(ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΟΥΩΝ)ΒΛΔΩΤΟ ΡΩΜΑ 
100ML(M-Ρ-Κ) TEM 10000 0,0554 554   

56 81559 

ΡΩΜΑΤΑ ΓΛΑ ΣΩΛ.10 ML 
ΚΩΝΛΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΛΚΟΥ 
81616 (Μ-Α-Κ) TEM 1300 0,002 2,6   

57 81563 

ΥΓΧΘ ΤΥΡΟΥ ΕPEDORF 
Θ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ 5-300 
ΜΛΚΟΛΛΤΑΛ (Α-Ρ-Μ-
Κ) TEM 15000 0,002 30   

58 81564 

ΥΓΧΘ ΓΛΑ ΡΛΡΕΤΕΣ 
SOCOREX 5-200 
MΛΚΟΛΛΤΑ (Α-Μ-Ρ-Κ) TEM 25000 0,0059 147,5 

 

59 81565 

ΥΓΧΘ ΤΥΡΟΥ ΕPEDORF 
Θ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ 200-1000 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α-Μ-Ρ-Κ) TEM 800 0,0031 2,48 

 

60 81570 

ΥΓΧΘ ΓΛΑ ΡΛΡΕΤΑ 
ΟXFORD ΤΩΝ 0- 200 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α) TEM 6000 0,0048 28,8 16.3.2.93 

61 81575 

ΥΓΧΘ ΓΛΑ ΡΛΡΕΤΑ 
ΤΥΡΟΥ BIOHIT Θ 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ 1-5 ML(Α-
Μ) TEM 70 0,0654 4,578 

 

62 81576 

ΥΓΧΘ ΓΛΑ ΡΛΡΕΤΑ ΤΥΡΟ 
BIOHIT 200-1000 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ ΜΡΛΕ(Α-
M-Ρ) TEM 4500 0,0034 15,3   

63 81577 

ΥΓΧΘ ΓΛΑ 
ΡΟΛΥΚΑΝΑΛΘ ΡΛΡΕΤΑ 
ΧΩΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 0,5-
300 ΜΛΚΟΛΛΤΑ ΤΥΡΟΥ TEM 5000 0,0108 54 
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64 81579 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΛΑ 
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ (Μ) TEM 5 

           
11,10 55,5   

65 81584 

ΣΤΑΤΩ ΓΛΑ ΥΓΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ ΥΓΧΩΝ 
10 ΜΛΚΟΛΛΤΑ(Μ) TEM 5 2,30 11,5 

 

66 81585 

ΣΤΑΤΩ ΓΛΑ ΥΓΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ ΥΓΧΩΝ 
1ML(Μ) TEM 5 3,00 15 

 

67 81590 

ΣΤΑΤΩ ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΑ 
ΣΩΛΘΝΑΛΑ  20 ΚΕΣΕΩΝ 
Φ  ΟΡΘΣ 17-17,7 ΜΜ  .  
ΥΨΟΣ  ΤΟ ΑΝΩΤΕΩ 55 
ΜΜ  (Μ) TEM 1 10,40 10,4   

68 81591 

ΣΤΑΤΩ ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΑ 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ 30 ΚΕΣΕΩΝ 

Φ ΟΡΘΣ17-17,7 ΜΜ .  

ΥΨΟΣ  ΤΟ ΑΝΩΤΕΩ 55 

ΜΜ  (Μ) TEM 1 12,00 12   

69 81592 

ΣΤΑΤΩ ΡΛΑΣΤΛΚΑ 

ΣΩΛΘΝ  50 ΚΕΣΕΩΝ  Φ 

ΟΡΘΣ17-17,7  ΜΜ .  

ΥΨΟΣ  ΤΟ ΑΝΩΤΕΩ 55 

ΜΜ   (Α-Μ) TEM 5 8,00 40   

70 81596 

ΣΤΑΤΩ ΡΛΑΣΤ ΑΝΚ ΣΕ 

ΥΓΘ ΑΡΟΣΤ 18 

ΚΕΣ(3Χ6) 

ΟΡΘΣ13MM,ΥΨ 3,5- 

4CM (Μ) TEM 4 10,00 40   

71 81599 

ΣΤΥΛΕΟΛ 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΛ 

ΞΥΛΛΝΟΛ ΣΕ 

ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ.ΑΡΟΣΤΕΛΩ

ΜΕΝΟΛ(Μ) TEM 4900 0,0169 82,81   

72 81600 

ΣΤΥΛΕΟΛ ΚΛΚΟΦΟΟΛ 

ΕΤΟΛΜΟΛ ΣΥΜΑΤΛΝΟΛ 

(ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΣΥΜΑ) ΕΥΚΕΛΣ ( 

ΜΘΚΟΥΣ 6 CM ) (Μ) TEM 5 6,00 30   

73 81601 

ΣΤΥΛΕΟΛ ΚΛΚΟΦΟΟΛ 

ΡΛΑΣΤΛΚΟΛ ΜΛΑΣ 

ΧΘΣΘΣ ΟΓΚΟΥ 10 

ΜΛΚΟΛΛΤΑ ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ(Κ) TEM 5 0,0143 0,0715 
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74 81604 

ΣΤΥΛΕΟΛ 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΛ 

ΜΕΤΑΛ. ΛΕΡΤΟΛ ΑΡΟΣΤ. 

ΣΕ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. (Μ) TEM 49 0,18 8,82   

75 81606 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΜΛΚΑ 

ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΤΥΡΟΥ 

EPPEDORF ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΡΩΜΑ 1,5 ΜΜ ΤΕΜ. (Α-

Μ) TEM 1470 0,0093 13,671 

 

76 81609 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΛΑ ΡΛΥΣΛΜΟ 

ΕΥΚΩΝ ΤΕΜ. (Α) TEM 74 0,97 71,78 

 

77 81611 

ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΑΛΜΟΛΘΨΛΩΝ 
ΑΛΜΟΔΟΣΛΑΣ ΚΛΕΛΣΤΟ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ ΦΛΛΤΟ 
ΓΛΑ ΛΕΥΚΑΦΑΛ.ΕΥΚΑ 
42 ΘΜΕ. ΚΑΛ ΓΛΑ 
ΛΕΥΚ.ΡΛΑΣΜΑ H 
BEΛΟΝΑ ΝΑ ΕΧΕΛ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛ ΟΧΛ 
ΚΟΥΜΡΩΤΟ ΚΑΛΥΜΑ TEM 735 32,04 23549,4   

78 81612 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ 
WASSERMAN ΓΥΑΛΛΝΑ 
ΜΕ ΧΕΛΛΟΣ ΜΕ 
ΣΤΟΓΓΥΛΟ ΡΥΚΜΕΝΑ 
(Α) TEM 980 0,06 58,8 

 

79 81613 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ RIA 5ML 
(ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΧΩΛΣ 
ΧΕΛΛΟΣ) (Α)(Μ)(Ρ) TEM 90000 0,0092 828   

80 81615 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΚΩΝΛΚΑ 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΥ 
ΓΥΑΛΛΝΑ10-12- ML (M) TEM 1960 0,32 627,2 

 

81 81616 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΚΩΝΛΚΑ 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΥ 
ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΤΩΝ 12 ML 
(Μ-Κ-Α) TEM 90000 0,028 2520   

82 81617 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΓΥΑΛΛΝΑ (16 X160)MM 
(Α-Μ) TEM 3920 0,26 1019,2 

 

83 81622 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΜΕ ΡΩΜΑ 
ΡΛΑΣΤΛΚΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 
5ML.ΝΑ ΜΘΝ 
ΡΕΛΕΧΟΥΝ TEM 490 0,11 53,9 
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84 81623 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ ΧΩΛΣ 
ΑΝΤΛΡΘΚΤΛΚΟ ΜΕ GEL 
ΤΩΝ 4ML(M) TEM 200000 0,119 23800   

85 81627 

ΤΥΒΛΛΑ ΡΛΑΣΤΛΚΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ PETRI 
ΧΩΛΣ ΔΛΑΧΩΛΣΤΛΚΟ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ 90MM 
(ΡΕΛΡΟΥ)   (M) TEM 15000 0,0686 1029   

86 81630 

ΤΥΒΛΛΑ ΡΛΑΣΤΛΚΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 
ΤΕΤΑΓΩΝΑ 
120Χ120MM (M) TEM 2000 0,28 560   

87 81645 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ K3 
EDTA ΤΩΝ 3ML(Α) TEM 100000 0,068 6800   

88 81648 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ 
ΧΟΝΟΥ 
ΡΟΚΟΜΒΛΝΘΣ ΤΩΝ 
2ML(Α) TEM 30000 0,11 3300   

89 81649  

ΚΑΤΑΓΑΦΛΚΟ ΓΛΑ 
ΨΥΓΕΛΟ FIOCHETTI CR-
87-23 ΤΕΜ 30 4,23 126,9   

90 81650 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ 
ΧΟΝΟΥ 
ΡΟΚΟΜΒΛΝΘΣ ΤΩΝ 
5ML (Α) TEM 1000 0,18 180   

91 81654 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΚΕ ΓΛΑ ΟΓΚΟ ΑΛΜΑΤΟΣ 
ΜΛΚΟΤΕΟ ΤΟΥ 1 
ML.ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΧΕΛΟΚΛΝΘΤΟ.ΧΩΛΣ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΘΣ TEM 1500 0,1672 250,8   

92 81655 
ΦΛΛΤΑ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΑ 
(Α) TEM 800 21,00 16800 

 

93 81656 

ΦΛΛΤΑ ΚΑΤΑΚΑΤΘΣΘΣ 
ΛΕΥΚΩΝ ΜΛΑΣ ΧΘΣΕΩΣ 
ΓΛΑ ΜΕΤΑΓΓΛΣΘ ΑΛΜΟΡ 
(Α) TEM 245 25,00 6125   

94 81657 

ΦΛΛΤΑ 
ΛΕΥΚΑΦΑΛΕΣΘΣ ΓΛΑ 
ΜΕΤΑΓΓΛΣΘ ΜΛΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΜΡΥΚΩΝΜΕΝΩΝ 
ΕΥΚΩΝ ΡΑΑ ΤΘΝ 
ΚΛΛΝΘ (Α) TEM 1000 17,00 17000   
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95 81658 
ΧΟΝΟΜΕΤΑ ΤΘΣ 
ΩΑΣ(Κ-Μ-Ρ-Α) TEM 10 7,00 70 

 

96 81659 

ΧΟΝΟΜΕΤΑ 
ΨΘΦΛΑΚΑ 30 
ΛΕΡΤΩΝ(Κ-Ρ-Μ-Α) TEM 2 17,00 34    

97 225597 

ΦΛΛΤΑ ΓΛΑ ΤΟ 
ΔΛΑΧΩΛΣΤΘ ΚΥΤΤΑΩΝ 
ΤΥΡΟΥ FRESENIUS 
ΑΜΛCUS TEM 10 276,00 2760 

 

98 81667 

ΓΑΦΛΔΕΣ 
ΚΑΤΑΓ.ΚΕΜ. 
ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ 
ANGELANTONI POLAR 
340 30612L/O ( Α) TEM 20 21,85 437   

99 81668 

ΓΑΦΛΔΕΣ 
ΚΑΤΑΓ.ΚΕΜ. 
ΚΑΤΑΨΥΚΤΘ 
ΕLECTROLUXE 
MRF280/35 Θ 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ (A) TEM 1 42,00 42   

100 81669 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΛNI GRIP 
ΔΛΑΦΑΝΕΛΣ 18CM 
ΡΛΑΤΟΣ & 27CM 
ΜΘΚΟΣ (Α) TEM 980 0,058 56,84   

101 81670 

ΚΥΟΣΩΛΘΝΑΛΑ ΜΕ 
ΒΛΔΩΤΟ ΡΩΜΑ ΑΡΟ 
ΣΛΛΛΚΟΝΘ 1,25 ML 
ΡΕΛΡΟΥ (Α) TEM 490 0,1196 58,604   

102 82387 

ΚΥΒΕΤΤΕΣ MIA XΘΣΕΩΣ 
ΓΛΑ 
ΧΟΛΕΥΚΛΝΟΜΕΤΟ 
ΤΥΡΟΥ REICHERT 
UNISTAT (MENN) (Μ) TEM 980 2,2549 2209,802   

103 82743 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦ. 
ΡΛΑΚΕΣ ME ΡΕΛΚΩΛΟ 
ΓΑΦΘΣ ΡΟΡΛΥΜΕΝΕΣ 
ΑΡΟΛΥΤΩΣ ΚΑΚΑΕΣ 
(Α) TEM 70000 0,0105 735 

 

104 82785 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ ΓΕΝΛΚ. 
ΑΛΜΑΤ.ΜΕ 
ΑΝΤΛΡ.EDTA(K3) 6ML 
ΔΛΑΣΤ13X100 (Α) TEM 10000 0,12 1200   

105 82789 

ΧΟΝΟΜΕΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 
15 ΛΕΡΤΩΝ ΚΟΥΔΛΣΤΑ 
ΟΧΛ ΨΘΦΛΑΚΑ (Α) TEM 2 17,00 34   

106 82889 ΥΔΟΒΟΛΕΛΣ 500ML (Α) TEM 1 1,50 1,5 
 

107 81451 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦΟΕΣ 
ΡΛΑΚΕΣ SUPER FROST 
PLUS TEM 2000 0,128 256   
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108 82897 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ 
ΓΕΝΛΚΘΣ .ΑΛΜΑΤΟΣ Κ3 
EDTA ΤΩΝ 2ML 
PEDIATRIC (Α) TEM 10000 0,068 680   

109 83051 
ΦΛΑΛΕΣΓΥΑΛΛΝΕΣ ERLEΝ 
MAYER 200 CC (Α) TEM 1 4,20 4,2   

110 83052 
ΦΛΑΛΕΣ ERLEΝ MAYER 
ΓΥΑΛΛΝΕΣ 500 CC (Α-Μ) TEM 3 5,00 15   

111 83053 
ΦΛΑΛΕΣ ERLEΝ MAYER 
ΓΥΑΛΛΝΕΣ 1000 CC (Α-Μ) TEM 2 3,48 6,96 

 

112 83054 
ΦΛΑΛΕΣ ERLEΝ MAYER 
ΓΥΑΛΛΝΕΣ 2000 CC(Α-Μ) TEM 5 6,10 30,5 16.1.41 

113 83079 

ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦΟΩΝ 
ΡΛΑΚΩΝ ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ 4 
ΚΕΣΕΩΝ(Ρ) TEM 10 0,55 5,5   

114 83143 

ΥΔΟΦΟΒΟΣ 
ΜΑΚΑΔOΟΣ 
ΑΝΟΣΟΛΣΤΟΧΘΜΕΛΑΣ 
PAP PEN(Ρ) TEM 1 110,00 110   

115 83178 

ΑΧΕΛΟΚΘΚΘ 
ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΓΛΑ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦΟΕΣ 
ΡΛΑΚΕΣ,ΜΕ 14 
ΣΥΤΑΛΑ(Ρ Κ) TEM 2 83,20 166,4 

 

116 83232 

ΡΛΡΕΤΤΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ 
ΑΛΚΜΘΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΡΟΥΑ ΤΩΝ 3ML(M) TEM 3000 0,0095 28,5   

117 83302 

ΥΓΧΘ ΡΛΡΕΤΤΩΝ 
ΤΥΡΟΥ BIOHIT ΑΡΟ 0-
300 MIKΟΛΛΤΑ ΛΕΥΚΑ 
(Α-Μ) TEM 30000 0,0108 324 

 

118 83309 

ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΔΟΧΕΛΑ 
ΦΥΛΑΞΘΣ ΛΣΤΟΛΟΓΛΚΩΝ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
5L(Ρ) TEM 12 2,00 24   

119 83338 

ΚΘΚΘ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΑΝΤΛΚ/ΩΝ ΡΛΑΚΩΝ 
ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ 2 ΚΕΣΕΩΝ 
(Ρ) TEM 5 0,30 1,5   

120 83339 
CRYOSPRAY, RAPID 
FREEZING SPRAY(Ρ) TEM 2 4,20 8,4 

 

121 83417 

ΡΩΜΑΤΑ ΓΛΑ 
ΣΩΛΘΝΑΛΑ RIA ΤΟΥ 
ΚΩΔΛΚΟΥ 81613 5ML 
(Α)(Μ) 
 
 TEM 40000 0,0058 232   
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122 83531 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΑΡΟ 
ΡΟΛΥΣΤΥ 
ΦΩΤΟΜΕΤΛΚΑ 
ΥΨΘΛΘΣ 
ΚΑΚΑΟΤ.75Χ12ΜΜ ΣΕ 
ΜΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ 
(Μ) TEM 500 0,01 5   

123 83644 

ΥΓΧΘ ΓΛΑ ΡΛΡΕΤΕΣ 
SOCOREX 200-1000 
ΜΛΚΟΛΛΤΑ (Α-Μ-Ρ-Κ) TEM 500 0,0031 1,55   

124 83820 

ΚΥΒΕΤΤΕΣ SEMIMICRO 
1.5 MLΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΓΛΑ 
ΦΩΤΟΜΕΤΟ UNICAM 
HELIOS 10Χ4Χ 45 ΜΜ 
(M-A) TEM 150 0,0386 5,79   

125 84143 

ΓΑΦΛΔΕΣ ΚΑΤΑΓ 
ΚΕΜ.ΥΡΕΚΑΤΑΨΥΚΤ
Θ SANYO-86C (Α) TEM 1 55,00 55   

126 84231 

ΔΛΣΚΟΛ 
ΚΑΤΑΓΑΦΛΚ.ΚΕΜ ΓΛΑ 
ΨΥΓΕΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
ΑΛΜΑΤΟΣ FIOCHETTI Θ 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ (Α)ΝΟ 
D31740 AΡΟ -10C ΕΩΣ 
+40C(TO -10C ΡΟΣ ΤΟ 
ΚΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ) TEM 60 1,00 60   

127 127012 

ΑΝΤΛΡΘΚΤΛΚΟ ACD-Α 
ΡΕΛΡΟΥ 500-600 ML 
(ΔΛΑΛΥΜΑ ΓΛΑ 
ΑΛΜΟΡΕΤΑΛΛΑΦΑΛΕΣΘ) 
(Α) TEM 20 2,75 55 2.4.3 

128 128041 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΛΣΘΣ 
ΑΛΜΑΤΟΣ (Α) TEM 4000 0,369 1476 

 

129 135321 
ΓΑΦΛΔΕΣ ΓΛΑ ΨΥΓΕΛΟ 
FIOCHETTI MED0701 ΤΕΜ  2 35,00 70 

 

130 138177 

ΚΑΛYΡΤΛΔΕΣ 24Χ24 
ΑΡΟΛΥΤΟΥ 
ΚΑΚΑΟΤΘΤΑΣ 
ΤΕΜΑΧΛΑ (Α-Μ-Κ) TEM 50000 0,0029 145   

131 138178 

ΚΑΛYΡΤΛΔΕΣ 50Χ24 
ΑΡΟΛΥΤΟΥ 
ΚΑΚΑΟΤΘΤΑΣ 
ΤΕΜΑΧΛΑ(Α-Ρ-Κ) TEM 62000 0,0053 328,6 

 

132 138188 

ΚΥΣΤΑΛΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ 
(ΔΛΑΜΑΝΤΑΚΛ) 
ΥΑΛΟΓΑΦΛΚΟ 
ΤΕΜΑΧΛΑ(M-Ρ) TEM 1 48,00 48   

133 138197 
ΛΥΧΝΛΕΣ BUNSEN 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ (Μ) TEM 1 598,68 598,68   

134 138322 
ΜΑΧΑΛΛΔΛΑ 
ΜΛΚΟΤΟΜΟΥ ΚΑΛ TEM 40     1,90 76   
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135 138375 

ΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜ. ΣΤΑΚ. 
ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜ. 
ΑΡΟ. ΥΓΧΟΥΣ 10 
MIΚΟΛΛΤΑ (Μ-A) TEM 1 36,90 36,9 

 

136 138522 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ ΧΩΛΣ 
ΑΝΤΛΡΘΚΤΛΚΟ 
ΣΛΛΛΚΟΝΑΛΣΜΕΝΑ ΤΩΝ 
10ML ΜΕ ΡΩΜΑ ΧΩΛΣ 
GELΤΕΜ.(Α) TEM 500 0,12 60   

137 138528 
ΧΑΤΛ ΔΛΘΚΘΤΛΚΟ 
40Χ40(Κ-Ρ-Α-Μ) TEM 30000 0,0336 1008 

 

138 161136 

ΣΑΚΟΦΛΕΣ ΓΛΑ 
ΜΕΤΑΦΟ’ ΔΕΛΓΜ’ΤΩΝ 
ΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ 
ΧΩΛΣΤΕΣ ΚΘΚΕΣ (Μ) TEM 50000 0,044 2200   

139 161150 

ΣΤΑΤΩ ΡΛΑΣΤ. ΑΝΚ.ΣΕ 
ΥΓΘ ΑΡΟΣΤ 50 
ΚΕΣΕΩΝ(5Χ10)ΔΛΑΜ.ΟΡ
ΘΣ 13ΜΜ X5CM Υ 
ΡΕΛΡΟΥ (Μ) TEM 5 5,00 25 

 

140 161151 

ΔΟΧΕΛΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΟΥΩΝ 24 ΪΟΥ 2,5 LT 
M.X. (M) TEM 17 0,677 11,509 

 

141 161166 

ΔΛΣΚΟI ΚΑΤΑΓ. ΚΕΜ. 
ΣΥΝΤΘΘΤΘ-
ΑΝΑΚΛΝΘΤΘ 
ΑΛΜΟΡΕΤΑΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ 
ΘΕLMER Ι ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ. 
ΚΩΔ. ΚΑΤΑΓΑΦΛΚΟΥ 
220064 (Α) TEM 28 3,25 91   

142 161174 

ΥΓΧΘ ΤΥΡΟΥ ΕPEDORF 
Θ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ 1-5 
ML(A) TEM 500 0,044 22   

143 161175 

ΥΓΧΘ 1200 
MΛΚΟΛΛΤΑ ΓΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΡΛΡΕΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ ΜΕ 
ΜΛΚΟΣΦΑΛΛΔΛΑ(Α) TEM 2500 0,075 187,5 

 

144 161183 

ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΑΛΜΟΛΘΨΛΩΝ 
ΑΛΜΟΔΟΣΛΑΣ ΚΛΕΛΣΤΟ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ ΦΛΛΤΟ 
ΓΛΑ ΛΕΥΚΑΦΑΛ,ΕΥΚΑ 
35 ΘΜΕ. ΚΑΛ ΓΛΑ 
ΛΕΥΚ.ΡΛΑΣΜΑ H 
BEΛΟΝΑ ΝΑ ΕΧΕΛ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛ ΟΧΛ 
ΚΟΥΜΡΩΤΟ ΚΑΛΥΜΑ TEM 500 32,04 16020   
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145 161185 

ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΑΛΜΟΛΘΨΛΩΝ 
ΑΛΜΟΔΟΣΛΑΣ ΚΛΕΛΣΤΟ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ ΦΛΛΤΟ 
ΓΛΑ ΛΕΥΚΑΦΑΛ,ΕΥΚΑ 
42 ΘΜΕ.ΚΑΛ ΓΛΑ 
ΛΕΥΚ.ΡΛΑΣΜΑ& ΓΛΑ 
ΛΕΥΚ. ΑΛΜΟΡΕΤΑΛΛΑ H 
BEΛΟΝΑ ΝΑ ΕΧΕΛ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛ ΟΧΛ 
ΚΟΥΜΡΩΤΟ ΚΑΛΥΜΑ TEM 50 32,04 1602   

146 161544 

ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ ΓΛΑ 
ΡΕΧΑΜΕΤΟ ΘΑΝΑ Θ1 
1131 Β (Μ -Α) 
 TEM 1 140,00 140   

147 161547 

ΧΩΝΛ’ ΓΥAΛΛΝΑ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ ΧΩΑΝΘΣ 
10CM (Μ-Α) TEM 3 2,50 7,5 16.1.1 

148 162568 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΜΕ ΡΩΜΑ 
ΓΥΑΛΛΝΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 
5ML .ΝΑ ΜΘΝ 
ΡΕΛΕΧΟΥΝ 
ΕΡΛΤΑΧΥΝΤΘ,GEL H 
ΑΝΤΛΡΘΚΤΛΚΟ ΓΛΑ 
ΕΝΥ(Μ) TEM 57 0,15 8,55   

149 162575 

ΤΥΒΛΛΑΡΛΑΣΤΛΚΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 
ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΔΛΑΜ. 150 
MM (M) TEM 100 0,5019 50,19 

 

150 164167 

ΔΟΧΕΛΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΒΛΟΛΟΓΛΚΩΝ 
ΔΕΛΓΜΑΤΩΝ 
ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ (Μ) TEM 27 20,00 540   

151 172795 

ΡΛΑΚΕΣ ΔΛΑΦΑΝΕΛΣ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΕΩΣ ΓΛΑ ΤΟΝ 
ΚΑΚΟΛΣΜΟ ΑΛΜΑΤΟΣ 
& RHESUS (Α) TEM 3600 1,67 6012   

152 172799 

ΦΛΛΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ 
ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΛΕΥΚΩΝ 
ΑΛΜΟΣΦΑΛΛΩΝ ΑΡΟ 
ΜΟΝ.ΑΛΜΟΡΕΤΑΛΛΩΝ 
ΓΛΑ ΜΕΤΑΓΓΛΣΘ 
ΝΕΟΓΝΩΝ (Α) 
 
 TEM 10 29,36 293,6   
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153 198963 

ΓΑΦΛΔΕΣ 
ΚΑΤΑΓΑΦΛΚ.ΚΕΜ  ΓΛΑ 
ΨΥΓΕΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  
ΑΛΜΑΤΟΣ FIOCHETTI  Θ 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ .No D31740 
ΚΕΜ.ΑΡΟ -10CΕΩΣ 
+40C (Α) TEM 4 35,00 140  

154 198994 

ΔΛΣΚΟI ΚΑΤΑΓ. ΚΕΜ. 
ΣΥΝΤΘΘΤΘ-
ΑΝΑΚΛΝΘΤΘ 
ΑΛΜΟΡΕΤΑΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ 
ΘΕLMER Ι ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ. 
ΚΩΔ. ΚΑΤΑΓ. 22073 (Α 
) TEM 50 3,25 162,5 

 

155 246764 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ ΚΕΝΟΥ 
ΣΥΝΚΕΤΛΚΑ 
ΧΩΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 8-10 
ml ΜΕ ΡΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 16/100mm 
                      ΤΕΜ 5900 0,16 944  

156 252550 

ΆΔΕΛΟ tray 
ΧΩΘΤΛΚΟΤΘΤΟΣ 96 
ΥΓΧΩΝ, ΧΩΜΑΤΟΣ 
ΡΟΤΟΚΑΛΛ, 
ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΓΛΑ ΥΓΧΘ 
ΕΩΣ 300 μl, long version, 
ΣΥΝΔΛΑΗΕΤΑΛ ΜΕ ΤΟ tip 
system box ΤΟΥ Κ.Α 
252556 (Σ.Α)                                                                                                     ΤΕΜ 5 2,1527 10,7635  

157 252556 

     Τip system box ΒΑΣΘ 
ΓΛΑ ΑΔΕΛΑ tray ΥΓΧΩΝ 
ΡΛΡΕΤΤΩΝ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ 
ΝΑ ΣΥΝΔΛΑΣΤΕΜ ΜΕ ΤΑ 
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΑ tray 
ΥΓΧΩΝ 96 κζςεωνΤΟΥ 
ΚΑ 252550(Σ.Α)             ΤΕΜ 5 5,0858 25,429  

158 252558 

ΑΔΕΛΟ ΣΤΑΤΟ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΚΛ 100 
ΥΓΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ 
ΓΛΑ ΥΓΧΘ ΕΩΣ 1000 μl. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΕΩΣ 1Χ10 
(Σ.Α)                              ΤΕΜ 3 5,50 16,5  

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΘ  ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Ρ.Α  161.290,20 EΥΩ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Ρ.Α  200.000,00 EΥΩ  
ΓΛΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΡΟΑΛΕΣΘΣ ΕΝΑ (1) ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΕΤΟΣ. 
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2.-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ‹‹ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Ή 
ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ››(κατηγορία CPV 33790000-4) 

 

 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

1 
21369 ΜΗΚΡΟΑΗΜΑΣΟΚΡΗΣΔ ΖΠΑΡΗΝΗΜΔΝΟΗ 

Καηαζθεπαζκέλνη από γπαιί κηαο ρξήζεσο κήθνπο  πεξίπνπ 75 mm   

γηα ΜΔΝΝ Μηθξναηκαηνθξίηεο γπάιηλνη  λαηξηνεπαξηληζκέλνη 80iu/ml  

κήθνπο 75mm Δμσηεξηθή δηάκεηξνο  1,5-1,6 mm 

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο 1,1-1,2 mm 

ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

2 
21370 ΜΗΚΡΟΑΗΜΑΣΟΚΡΗΣΔ ΜΖ ΖΠΑΡΗΝΗΜΔΝΟΗ  ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

3 
81452 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΦ ΠΛΑΚΔ  ΣΡΟΥΗΜΔΝΔ ΜΔ 

ΣΡΟΓΓΤΛ. ΓΧΝΗΔ &ΠΡΟΠΛΤΜΔΝΔ, ME 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΓΡΑΦΖ (Μ-Κ)  ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

4 
81453 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝ ΠΛΑΚΔ ΣΡΟΥΗΜ ΜΔ 

ΣΡΟΓΓΤΛΔΜΔΝΔ  ΓΧΝΗΔ ΠΡΟΠΛΤΜΔ-ΝΔ ΥΩΡΙ 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΓΡΑΦΖ (Μ)  ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ ΖΜΑΝΖ   IVD CE 

5 
81455 

ΑΡΥΔΗΟΘΖΚΔ ΓΗΑ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΗΝΖ  ΠΛΑΣΗΚΔ 

ME OKTΧ ΤΡΣΑΡΗΑ (Π) 

 Αξρεηνζήθεο γηα κπινθ παξαθίλεο, από αλζεθηηθό πιαζηηθό, λα 

απνηειείηαη από 8 ζπξηάξηα, λα κπνξνύλ λα ζπλδεζoύλ κε άιιεο 

αξρεηνζήθεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ νξηδόληηα θαη θάζεηα. 

6 
81456 ΒIOPSY PADS(Π)   

7 
81461 

ΓΡΑΦΗΓΔ ΚΑΣΑΓΡ. ΘΔΡΜ. ΦΤΓΔΗΧΝ ΤΝΣ ΑΗΜΑΣΟ 

ΑNGELANTONI MINI 72 3065L/O Ή ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ(Α)   

8 
81470 

ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΓΡ. ΘΔΡΜ.5 ΦΤΓΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΗΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ ANGELANTONΗ MINI72 Ή 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ  No511590 ΘΔΡΜ.ΑΠΟ +30C ΔΧ -30C 

(A) (TO +30C ΠΡΟ TO KENTΡΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ)   

9 
81471 

ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦ. ΘΔΡΜ.ΓΗΑ ΚΑΣΑΦ ANGELANTONI 

POLAR 340  Ή ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ No 511591ΘΔΡΜ. ΑΠΟ - 

30C EΧ -90C(A) (TO -30C ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ)   

10 
81473 

ΓΗΚΟΗ  ΚΑΣΑΓΡ. ΘΔΡΜ.ΓΗΑ ΤΠΔΡΚΑΣΑΦΤΚΣΖ 

SANYO-86  Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ (Α)   

11 
81479 ΚΑΔΣΔ ΔΜΠΔΓΧΔΧ ΒΗΟΦΗΧΝ (Π)   

12 
81480 ΚΑΔΣΔ ΔΜΠΔΓΧΔΧ ΗΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ, (Π)   

13 
81481 

ΚΑΔΣΗΝΔ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ  50 ΘΔΔΧΝ  ΠΛΑΣΗΚΔ   

(Α-Π)   

14 
81482 

ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦ .ΘΔΡΜ.ΓΗΑ ΚΑΣΑΦ.ΔLECTROLUXE  

MRF280/35  Ή ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ Νν D32870 ΘΔΡΜ. 0C 

ΔΧ -50C(A) (ΣΟ 0C ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ)   

15 
81483 

ΚΛΗΠ ΓΗΑ ΦΡΑΓΗΜΑ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΑ  (Α)   
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16 
81489 ΜΑΠΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΣΧΝ 20 ΘΔΔΧΝ (Π-Κ)   

17 
81490 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ  ΣΔΝΑ  (low profile ) ΓΗΑ 

ΜΑΛΑΚΟΤ ΚΑΗ ΚΛΖΡΟΤ ΗΣΟΤ (Π) 

Λεπίδεο low profile θαηάιιειεο γηα ζθιεξνύο θαη καιαθνύο ηζηνύο, κε 

γσλία θνπήο 34ν , κε κεγάιε αλζεθηηθόηεηα θαη δηάξθεηα δσήο, λα 

εμαζθαιίδνπλ ζπλερείο (ζε κνξθε film), αθξηβείο, αηζαιάθσηεο ρσξίο 

γξακκέο  ηνκέο, πάρνπο κέρξη θαη 1 κm, λα κελ ειεθηξίδνπλ ηελ 

παξαθίλε. Να θέξεη ζήκαλζε CE IVD 

18 
81495 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ K3 EDTA 0,5ML  ΓΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΟΓΝΧΝ  (Α) 

Αποζηειπωμένα, να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι 

η ένδειξη πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η 

μέθοδορ αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο CE,IVD, 

LOT παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη  

19 
81501 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΔ ΦΗΑΛΔ ΓΤΑΛΗΝΔ 200CC(Α-Μ-Π)   

20 
81503 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΔ ΦΗΑΛΔ ΓΤΑΛΗΝΔ 500CC(Α-Μ-Π-Κ)   

21 
81504 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΔ ΦΗΑΛΔ ΓΤΑΛΗΝΔ 1000CCΑ-Μ-Π-Κ)   

22 
81505 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΔ ΦΗΑΛΔ  ΓΤΑΛΗΝΔ 2000CC (Μ -Π-A)   

23 
81507 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟΗ ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ ΓΤΑΛΗΝΟΗ  50CC(Α)   

24 
81508 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟΗ ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ ΓΤΑΛΗΝΟΗ  100CC(Α-Μ-Π)   

25 
81509 

ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟΗ ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ ΓΤΑΛΗΝΟ 500CC (A-M-Π-

Κ)   

26 
81511 

ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟΗ ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ  ΓΤΑΛΗΝΟΗ  2000CC (Α-Μ-

Π)   

27 
81512 PARAPLAST PLUS KGR (Π)   

28 
81513 ΠΑΡΑΦΗΛΜ 5CM ΡΟΛΛΑ  (Α-Μ-Π-Κ)   

29 
81522 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ. ΜΔΣΑΒΛ.ΟΓΚΟΤ ΜΔ 

ΑΤΣΟΜ.ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΡΤΓΥΟΤ 0,5-5 ΜΗΚΡΟΛΗΣΡΑ(Α) 

  Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη 

30 
81523 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ. ΜΔΣΑΒΛ.ΟΓΚΟΤ ΜΔ 

ΑΤΣΟΜ.ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΡΤΓΥΟΤ 5-50 ΜΗΚΡΟΛΗΣΡΑ (Α-

Μ) 

  Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη. 

31 
81524 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ.  ΜΔΣΑΒΛ. ΟΓΚΟΤ ΜΔ 

ΑΤΣΟΜ.ΑΠΟΡ.ΡΤΓΥΟΤ50-200  ΜΗΚΡΟΛΗΣΡΑ (Α-Μ-Π) 

  Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη 

32 
81525 

ΠΗΠΔΣΔ  ΑΤΣΟΜ.  ΜΔΣΑΒΛ. ΟΓΚΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΜ 

ΑΠΟΡ.ΡΤΓΥΟΤ 200-1000 ΜΗΚΡΟΛ (Α-Π) 

Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη 

33 81526 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ. ΜΔΣ.ΟΓΚΟΤ ΜΔ 

ΑΤΣΟΜ.ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΡΤΓΥΟΤ 1-5 ΜL (Α) 

 Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη 

34 
81529 

ΠΗΠΔΣΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΠΟΤΑΡ  

ΣΟΤ   1ML ΜΗΑ ΥΡ   (Α-Κ)  ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

35 
81530 

ΠΗΠΔΣΔ ΠΛΑΣ Μ.Υ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 10ML ΜΔ 

ΒΑΜΒΑΚΗ ΣΟ ΣΟΜΗΟ(Α-Μ)  ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

36 
81532 

ΠΗΠΔΣΔ ΠΛΑΣ Μ.Υ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 20ML ΜΔ 

ΒΑΜΒΑΚΗ ΣΟ ΣΟΜΗΟ(Α-Μ) ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

37 
81533 

ΠΗΠΔΣΔ ΠΛΑΣ  Μ.Υ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 2ML ΜΔ 

ΒΑΜΒΑΚΗ ΣΟ ΣΟΜΗΟ(Α-Μ)  ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 
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38 
81535 

ΠΗΠΔΣΔ  ΑΤΣΟΜ . ΠΟΛΤΚΑΝΑΛΔ  ΜΔ ΑΤΣΟΜ ΡΗΦΖ 

ΡΤΓΥΟΤ ΥΧΡΖΣ 50-300 ΜΗΚΡΟΛΗΣΡΑ (Α) 

  Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη 

39 
81536 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ ΣΑΘ ΟΓΚΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΜ ΑΠΟΡΗΦΖ 

ΡΤΓΥΟΤ 20 ΜΗΚΡΟΛ (Α) 

 Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη 

40 
81537 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ ΣΑΘ ΟΓΚΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΜ ΑΠΟΡΗΦΖ 

ΡΤΓΥΟΤ 50 ΜΗΚΡΟΛ (Α) 

 Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη ΝΑ  

41 
81538 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ ΣΑΘ ΟΓΚΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΜ ΑΠΟΡΗΦΖ 

ΡΤΓΥΟΤ 200 ΜΗΚΡΟΛ (Α) 

 Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη 

42 
81539 

ΠΗΠΔΣΔ ΑΤΣΟΜ ΣΑΘ ΟΓΚΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΜ ΑΠΟΡ 

ΡΤΓΥΟΤ 1000  ΜΗΚΡΟΛ (Α-Μ) 

 Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη. 

43 
81541 

ΠΛΑΚΔ NEUBAUER (IMPROVED DOUBLE RULLING) 

(Μ-A)  ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD /CE 

44 
81542 ΠΛΑΣΔΛΗΝΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΑΗΜΑΣΟΚΡΗΣΔ (Α-Μ)   

45 
81544 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΟΥΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΗΣΟΛΟΓ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ150ML(Π)   

46 
81545 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΟΥΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΗΣΟΛΟΓ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 500ML(Π)   

47 
81546 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΟΥΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΗΣΟΛΟΓΗΚ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 1LT(Π)   

48 
81548 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΟΥΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΗΣΟΛΟΓΗΚ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 2LT(Π)   

49 
81549 ΠΟΣΖΡΗΑ ΕΔΔΧ ΓΤΑΛΗΝΑ  100ML(A-M)   

50 
81550 ΠΟΣΖΡΗΑ ΕΔΔΧ ΓΤΑΛΗΝΑ  250ML(Α)   

51 
81552 ΠΟΣΖΡΗΑ ΕΔΔΧ ΓΤΑΛΗΝΑ  500ML(A-M-K)   

52 
81553 ΠΟΣΖΡΗΑ ΕΔΔΧ ΓΤΑΛΗΝΑ  1000ML(Π-K-M-A)   

53 
81554 ΠΟΣΖΡΗΑ ΕΔΔΧ  ΓΤΑΛΗΝΑ 2000ML(Α-Π)   

54 
81555 

ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣ ΑΠΟΣ(ΤΛΛΟΓΖ ΟΤΡΧΝ)ΜΔ 

ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ 100ML (Μ)   

55 
81556 

ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣ ΜΖ 

ΑΠΟΣ(ΤΛΛΟΓΖΟΤΡΧΝ)ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ 100ML(M-

Π-Κ)   

56 
81559 

ΠΧΜΑΣΑ ΓΗΑ ΧΛ.10 ML ΚΧΝΗΚΑ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ 

81616 (Μ-Α-Κ)   

57 
81563 

ΡΤΓΥΖ ΣΤΠΟΤ ΔPEDORF Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 5-300 

ΜΙΚΡΟΛΙΣΡΑ (Α-Π-Μ-Κ)   

58 
81564 

ΡΤΓΥΖ ΓΗΑ ΠΗΠΔΣΔ SOCOREX  5-200 MΙΚΡΟΛΙΣΡΑ  

(Α-Μ-Π-Κ)   

59 
81565 

ΡΤΓΥΖ ΣΤΠΟΤ ΔPEDORF Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 200-1000 

ΜΙΚΡΟΛΙΣΡΑ (Α-Μ-Π-Κ)   

60 
81570 

ΡΤΓΥΖ ΓΗΑ ΠΗΠΔΣΑ ΟXFORD ΣΧΝ 0- 200 

ΜΙΚΡΟΛΙΣΡΑ (Α)   
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61 
81575 

ΡΤΓΥΖ ΓΗΑ ΠΗΠΔΣΑ ΣΤΠΟΤ  BIOHIT Ζ  ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ   

1-5 ML(Α-Μ)   

62 
81576 

ΡΤΓΥΖ ΓΗΑ ΠΗΠΔΣΑ ΣΤΠΟ BIOHIT 200-1000 

ΜΗΚΡΟΛΗΣΡΑ ΜΠΛΔ(Α-M-Π)   

63 
81577 

ΡΤΓΥΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΚΑΝΑΛΖ ΠΗΠΔΣΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

0,5-300 ΜΗΚΡΟΛΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ ΒΗΟΖΗΣ (A)   

64 
81579 ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΑΤΣΟ (Μ)   

65 
81584 

ΣΑΣΧ ΓΗΑ ΤΓΡΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΡΤΓΥΧΝ 10 

ΜΙΚΡΟΛΙΣΡΑ(Μ)   

66 
81585 ΣΑΣΧ ΓΗΑ ΤΓΡΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΡΤΓΥΧΝ 1ML(Μ)   

67 
81590 

ΣΑΣΧ ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΧΛΖΝΑΡΗΑ  20 ΘΔΔΧΝ Φ  

ΟΠΖ 17-17,7 ΜΜ  .  ΤΦΟ  ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ 55 ΜΜ  (Μ)   

68 
81591 

ΣΑΣΧ ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΧΛΖΝΑΡΗΑ 30 ΘΔΔΧΝ Φ 

ΟΠΖ17-17,7 ΜΜ .  ΤΦΟ  ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ 55 ΜΜ  (Μ)   

69 
81592 

ΣΑΣΧ ΠΛΑΣΗΚΑ ΧΛΖΝ  50 ΘΔΔΧΝ  Φ ΟΠΖ17-

17,7  ΜΜ .  ΤΦΟ  ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ 55 ΜΜ   (Α-Μ)   

70 
81596 

ΣΑΣΧ ΠΛΑΣ ΑΝΘ Δ ΤΓΡΖ ΑΠΟΣ 18 ΘΔ(3Υ6) 

ΟΠΖ13MM,ΤΦ 3,5- 4CM (Μ)   

71 
81599 

ΣΤΛΔΟΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΗ  ΞΤΛΗΝΟΗ Δ 

ΑΣΟΜ.ΤΚ.ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ(Μ)   

72 
81600 

ΣΤΛΔΟΗ ΚΡΗΚΟΦΟΡΟΗ ΔΣΟΗΜΟΗ ΤΡΜΑΣΗΝΟΗ (ΜΔ 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΤΡΜΑ) ΔΤΘΔΗ ( ΜΖΚΟΤ  6 CM ) 

(Μ)   

73 
81601 

ΣΤΛΔΟΗ  ΚΡΗΚΟΦΟΡΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ  ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

ΟΓΚΟΤ 10 ΜΗΚΡΟΛΗΣΡΑ  Δ ΜΔΓΑΛΔ 

ΤΚΔΤΑΗΔ(Κ)    

74 
81604 

ΣΤΛΔΟΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΗ  ΜΔΣΑΛ. ΛΔΠΣΟΗ  ΑΠΟΣ. 

Δ ΑΣΟΜ. ΤΚ.  (Μ)   

75 
81606 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΜΗΚΡΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ EPPEDORF 

ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΠΧΜΑ 1,5 ΜΜ ΣΔΜ. (Α-Μ)   

76 
81609 ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΠΛΤΗΜΟ ΔΡΤΘΡΧΝ ΣΔΜ. (Α)   

77 
81611 

ΤΣΖΜΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΚΛΔΗΣΟ ΜΔ 

ΔΝΧΜΑΣ ΦΗΛΣΡΟ ΓΗΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡ.ΔΡΤΘΡΑ 42 

ΖΜΔΡ. ΚΑΗ ΓΗΑ ΛΔΤΚ.ΠΛΑΜΑ H BEΛΟΝΑ ΝΑ ΔΥΔΗ 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΟΠΧΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΥΗ 

ΚΟΤΜΠΧΣΟ ΚΑΛΤΜΑ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ: ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΜΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΟΛΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ 

ΚΑΗ ΜΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ.  

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΥΗΚΟ ΑΚΟ 

ΤΛΛΟΓΖ ΑΗΜΑΣΟ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 450ML ΜΔ 63 ML 

ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΤΚΔΤΖ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ, 

ΔΝΑΝ ΑΚΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΟΤ ΟΛΗΚΟΤ 

ΑΗΜΑΣΟ, ΔΝΑ ΑΚΟ ΜΔ 100 ML ΠΡΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ ΓΗΑ 42 ΖΜΔΡΔ, ΔΝΑΝ ΑΚΟ 
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ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ML ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΣΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ ΚΑΘΧ ΚΑΗ 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΦΗΛΣΡΟ ΤΦΖΛΖ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ.  

Ζ ΒΔΛΟΝΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 16G ΜΔ ΠΟΛΤ ΛΔΠΣΑ 

ΣΟΗΥΧΜΑΣΑ, ΗΛΗΚΟΝΑΡΗΜΔΝΖ, ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΚΑΗ 

ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ. Ζ ΒΔΛΟΝΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΖ ΑΠΟ ΣΟ ΧΛΖΝΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΝΑ 

ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΧΜΑ. ΣΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΠΧΜΑ ΝΑ ΜΖΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΗΖΘΔΗ, 

ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΘΔΗ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ ΥΧΡΗ 

ΑΤΣΟ ΝΑ ΚΑΘΗΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΖΛΧ ΔΜΦΑΝΔ. ΔΠΗΖ Ο ΑΤΛΟ 

ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΝΑ ΦΔΡΔΗ ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΔΛΟΝΑ 

ΜΔΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ, ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΚΑΗ ΘΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΤΣΖ.  

ΝΑ ΦΔΡΔΗ ΔΗΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΛΖΦΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΔΝ 

ΚΔΝΧ ΚΑΗ Δ ΚΛΔΗΣΟ ΚΤΚΛΧΜΑ. ΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΜΗΚΡΟ ΑΚΟ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 35 ML (ISO 3826). 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 1) ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΝ < ΑΠΟ 2Υ105 ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΗΜΑΣΟ,  ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ >98%, 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ >96% ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΣΖΖ FVIII>70%.  

2) ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΑ ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΑΥΔΗΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ Δ ΥΡΟΝΟ 

<15 MIN, ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΟΓΖΓΗΔ 

ΥΡΖΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ. 

3) ΣΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΧΝ ΑΚΧΝ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΡΗΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΤΦΖΛΖ ΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ, ΜΔ ΑΡΗΣΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗ 

ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΔ ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ ΥΧΡΗ ΠΔΡΗΣΣΔ ΑΠΟΛΖΞΔΗ 

ΠΛΑΣΗΚΟΤ. ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ ΓΔ, ΝΑ 

ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΑΠΟ ΦΘΟΡΔ 

ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΠΗΔΔΗ ΠΟΤ 

ΑΚΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΠΖΡΔΑΟΤΝ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΣΖ ΜΔΣΑΓΓΗΖ. 

4) ΣΑ ΣΟΜΗΑ ΔΞΟΓΟΤ ΣΧΝ ΑΚΧΝ ΜΔ ΣΑ ΣΔΛΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ, 

ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ ΔΡΜΖΣΗΚΑ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, 

ΔΤΚΟΛΑ ΑΠΟΠΧΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΖ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΟΤΜΔΝΟ, 

ΚΑΘΔ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΖ. 

5) Ζ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΛΤΣΧ ΒΗΟΤΜΒΑΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ISO 10993-

4.  

6) ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ ( CE 

MARKING), ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΠΧ ISO, GMP.  

7) Δ ΚΑΘΔ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ Ζ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΣΟΤ 
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ, Ζ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ, Ο ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΑΡΣΗΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΡΗΟ ΥΡΖΖ. 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

78 
81612 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ WASSERMAN  ΓΤΑΛΗΝΑ ΜΔ ΥΔΗΛΟ ΜΔ 

ΣΡΟΓ.ΠΤΘΜΔΝΑ (Α-Μ)   

79 
81613 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ RIA 5ML (ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΧΡΗ ΥΔΗΛΟ) 

(Α)(Μ)(Π)   

80 
81615 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΧΝΗΚΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΓΤΑΛΗΝΑ10-12- 

ML (M))   

81 
81616 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΧΝΗΚΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΠΛΑΣΗΚΑ  

ΣΧΝ 12 ML (Μ-Κ-Α)   

82 
81617 ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΜΔΓΑΛΑ ΓΤΑΛΗΝΑ (16 X160)MM (Α-Μ)   

83 
81622 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΜΔ ΠΧΜΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

ΣΧΝ 5ML.ΝΑ ΜΖΝ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΗΛΗΚΟΝΖ,GEL H 

ΑΝΣΠΖΚΣΗΚΟ  ΓΗΑ ΔΝΤ(Μ)  ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

84 
81623 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ   ΜΔ GEL  

ΣΧΝ 3-4 ml (M) 

ΤΜΒΑΣΑ ΜΔ ΣΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΔ  ΣΧΝ 

ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ θαη  ΜΔ ΣΟ ΚΛΔΗΣΟ ΎΣΖΜΑ 

ΑΗΜΟΛΖΦΊΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. 

ωληνάπια  13Υ75 mm αποζηειπωμένα, ζςνθεηικά, με 

επιηασςνηή πήξεωρ και gel διασωπιζμού ζε ςδποδςναμική 

μοπθή και με πιεζηό πώμα αζθαλείαρ. 

 Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η μέθοδορ 

αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο CE, IVD, LOT 

παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη 

85 
81627 

ΣΡΤΒΛΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ  PETRI ΥΧΡΗ 

ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 90MM  (ΠΕΡΙΠΟΤ)   (M) 

 Να πιζηοποιείηαι η αποζηείπωζη και να αναγπάθεηαι η 

ημεπομηνία λήξηρ και CE, IVD 

86 
81630 

ΣΡΤΒΛΗΑ   ΠΛΑΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ 

120Υ120MM  (M) 

 Να πιζηοποιείηαι η αποζηείπωζη και να αναγπάθεηαι η 

ημεπομηνία λήξηρ και CE, IVD 

87 
81645 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ  K3 EDTA ΣΧΝ 

3ML(Α) 

ΤΜΒΑΣΑ ΜΔ ΣΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΔ  ΣΧΝ 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ θαη  ΜΔ ΣΟ 

ΚΛΔΗΣΟ ΎΣΖΜΑ ΑΗΜΟΛΖΦΊΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

Σα ζωληνάπια θα ππέπει να είναι αποζηειπωμένα. 

 Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η μέθοδορ 

αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο CE,IVD, LOT 

παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη  

88 
81648 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΘΡΟΜΒΗΝΖ ΣΧΝ 

2ML (Α) 

 

 

 ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΘΡΟΜΒΗΝΖ ΣΧΝ 2ML  , 

ΓΤΑΛΗΝΑ  H ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΗΚΟ  ΤΛΗΚΟ ΓΗΠΛΟΤ ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ,   

ΟΛΗΚΖ ΠΛΖΡΧΖ, ΜΔ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 13Υ75 

ΜΗΝ , ΜΔ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ SOLIUM  CITRATE 3.2% , ΤΜΒΑΣΑ ΜΔ 
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ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΔ ΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ. 

Τα ζωληνάπια θα ππέπει να είναι αποζηειπωμένα,  

Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η 

μέθοδορ αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο 

CE,IVD, LOT παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα 

παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη  

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

89 
81649 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑ ΦΤΓΔΗΟ FIOCHETTI CR-87-23  

90 
81650 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΘΡΟΜΒΗΝΖ ΣΧΝ 

5ML (Α) 

 ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΘΡΟΜΒΗΝΖ ΣΧΝ 5ML  , ΓΗΠΛΟΤ 

ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ ΟΛΗΚΖ ΠΛΖΡΧΖ, ΜΔ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ 

ΑΝΗΠΖΚΣΗΚΟ SOLIUM  CITRATE 3.2% , ΓΤΑΛΗΝΑ  H ΑΠΟ 

ΤΝΘΔΣΗΚΟ  ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 13X75 ΜΜ ΤΜΒΑΣΑ ΜΔ ΣΟΤ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΔ ΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ. 

Τα ζωληνάπια θα ππέπει να είναι αποζηειπωμένα,  

Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η 

μέθοδορ αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο 

CE,IVD. LOT παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα 

παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη  

91 
81654 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΚΔ ΓΗΑ ΟΓΚΟ ΑΗΜΑΣΟ 

ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΣΟΤ 1 ML.ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΡΖΖ 

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ.ΥΧΡΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΑΝΑΓΝΧΖ 

 Τα ζωληνάπια θα ππέπει να είναι αποζηειπωμένα,  

Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η μέθοδορ 

αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο CE,IVD. LOT 

παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη 

92 
81655 ΦΗΛΣΡΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ (Α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ: ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΚΑΗ ΠΛΤΖ 

ΜΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ. ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΟ ΡΤΓΥΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΑΚΟ ΣΟΤ 

ΑΗΜΑΣΟ, ΣΟ ΦΗΛΣΡΟ ΤΦΖΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΓΤΟ 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟΤ ΑΚΟΤ ΤΛΛΟΓΖ (ΔΝΑ ΓΗΑ ΣΑ 

ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΑ ΔΡΤΘΡΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΖ ΣΧΝ 

ΔΡΤΘΡΧΝ). Ζ ΓΗΑΣΑΞΖ ΦΗΛΣΡΟΤ ΚΑΗ ΑΚΧΝ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΣΔΣΟΗΑ 

ΠΟΤ ΝΑ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ΣΖΝ ΠΛΤΖ ΠΡΗΝ Ζ ΜΔΣΑ ΣΖ 

ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ. ΣΟ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΝΑ ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ 

ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΑΠΟ ΦΘΟΡΔ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ 

ΠΡΟΚΛΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΠΗΔΔΗ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 1) ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΗ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΝ < ΑΠΟ 2Υ105 ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΗΜΑΣΟ,  ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ >96% ΚΑΗ  

ΑΝΑΚΣΖΖ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ >94%. 

2)  ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΝΑ 

ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ ΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ. 

3) Ζ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΛΤΣΧ ΒΗΟΤΜΒΑΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ISO 10993-

4. 

4) ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟ ΜΔ γ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ, 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΟ ΠΤΡΔΣΟΓΟΝΧΝ ΚΑΗ ΔΣΟΗΜΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ. 

5) Δ ΚΑΘΔ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ Ζ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ, Ζ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ, ΣΟ ΟΡΗΟ ΥΡΖΖ 

ΚΑΗ Ο ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ. 

6) ΝΑ ΔΥΔΗ ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ ( CE MARKING), 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΠΧ ISO, GMP ΚΑΗ ΟΗ ΑΚΟΗ ΣΟΤ 

ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ ISO 3826. 

7) Ο ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΜΗΚΡΟ (<15MIN). 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

 
93 

81656 

ΦΗΛΣΡΑ ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ ΛΕΤΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 

ΓΗΑ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ  (Α) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ: ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΡΤΓΥΟ 

ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΑΚΟ, ΣΑΓΟΝΟΜΔΣΡΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ, ΦΗΛΣΡΟ 

ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΤΦΖΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ 3 ΔΧ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 6 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ. 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 1) ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΟΤΝ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΝ < ΑΠΟ2Υ105 ΑΝΑ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ > 90%. 

2) ΝΑ ΔΗΝΑΗ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΝΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ 

ΑΠΟ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ. 

3) Ζ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΛΤΣΧ ΒΗΟΤΜΒΑΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ISO 10993-

4.  

4) ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ γ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ, 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΤΡΔΣΟΓΟΝΧΝ ΚΑΗ ΔΣΟΗΜΑ ΓΗΑ ΥΡΖΖ. 

5) ΝΑ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ, ΜΔ 

ΣΑΘΔΡΖ ΡΟΖ ’ ΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΓΓΗΖ. 

6) ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ ( CE 

MARKING), ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΠΧ ISO, GMP. 

7) ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΛΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΑΛΛΟΗΧΝΟΤΝ ΣΖ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ. 

94 
81657 

ΦΗΛΣΡΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΜΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ  ΔΡΤΘΡΧΝ  ΠΑΡΑ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ: ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΡΤΓΥΟ 

ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΑΚΟ, ΣΑΓΟΝΟΜΔΣΡΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ, ΦΗΛΣΡΟ 
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ΣΖΝ ΚΛΗΝΖ  (Α) ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΤΦΖΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΜΗΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ Ζ ΟΛΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ. 

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 1) ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΟΤΝ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΝ < 2Υ105 ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ,  

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ >96% ΚΑΗ  ΑΝΑΚΣΖΖ 

ΔΡΤΘΡΧΝ > 91%. 

2)  ΝΑ ΔΗΝΑΗ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΝΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ 

ΑΠΟ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ.  

3) Ζ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΛΤΣΧ ΒΗΟΤΜΒΑΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ISO 10993-

4.  

4) ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ γ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ, 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΤΡΔΣΟΓΟΝΧΝ ΚΑΗ ΔΣΟΗΜΑ ΓΗΑ ΥΡΖΖ. 

5) ΝΑ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ, ΜΔ 

ΣΑΘΔΡΖ ΡΟΖ ’ ΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΓΓΗΖ. 

6) ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ ( CE 

MARKING), ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΠΧ ISO, GMP.  

7) ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΛΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΖ. 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

95 
81658 ΥΡΟΝΟΜΔΣΑ ΣΖ ΧΡΑ(Κ-Μ-Π-Α)   

   96 
81659 ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΑ ΦΖΦΗΑΚΑ 30 ΛΔΠΣΧΝ(Κ-Π-Μ-Α)   

97 
225597 

ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΥΧΡΗΣΖ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΣΤΠΟΤ 

FRESENIUS ΑΜΗCUS   

98 
81667 

ΓΡΑΦΗΓΔ ΚΑΣΑΓΡ.ΘΔΡΜ. ΚΑΣΑΦΤΚΣΧΝ 

ANGELANTONI POLAR 340 30612L/O ( Α)   

99 
81668 

ΓΡΑΦΗΓΔ ΚΑΣΑΓΡ.ΘΔΡΜ. ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ  

ΔLECTROLUXE MRF280/35 Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ (A)   

100 
81669 

ΑΚΟΤΛΔ ΜΗNI GRIP    ΓΗΑΦΑΝΔΗ   18CM ΠΛΑΣΟ  

& 27CM ΜΖΚΟ (Α)   

101 
81670 

ΚΡΤΟΧΛΖΝΑΡΗΑ ΜΔ  ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΑΠΟ ΗΛΗΚΟΝΖ 

1,25  ML ΠΔΡΗΠΟΤ (Α) ΓΗΑ ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ ΦΤΛΑΞΖ ΟΡΧΝ ΑΗΜΑΣΟ  

102 
82387 

ΚΤΒΔΣΣΔ  MIA XΡΖΔΧ ΓΗΑ ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΟΜΔΣΡΟ  

ΣΤΠΟΤ REICHERT UNISTAT (MENN)  (Μ)   

103 
82743 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΦ. ΠΛΑΚΔ  ME ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΠΛΤΜΔΝΔ ΑΠΟΛΤΣΧ ΚΑΘΑΡΔ (Α) 

ΚΑΗ  ΑΠΟΛΗΠΑΜΔΝΔ (DEGRAISSES) ΟΠΟΤ ΘΑ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΜΔ 

ΑΠΛΟ ΜΟΛΤΒΗ  

104 
82785 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ  ΚΔΝΟΤ ΓΔΝΗΚ. ΑΗΜΑΣ.ΜΔ ΑΝΣΗΠ.EDTA(K3) 

6ML ΓΗΑΣ 13X100 (Α) 

ΤΜΒΑΣΑ ΜΔ ΣΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΔ  ΣΧΝ 

ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ θαη  ΜΔ ΣΟ ΚΛΔΗΣΟ ΎΣΖΜΑ 

ΑΗΜΟΛΖΦΊΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. 

 ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ ΣΧΝ 6ΜL ΓΗΑΣΑΔΧΝ 

13Υ100ΜΜ  ΜΔ EDTA ,ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. 

Μηαο ρξήζεο ζπλζεηηθά, δηαπγή ,απνζηεηξσκέλα, ςεθαζκέλα κε 
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EDTA ζηα ηνηρώκαηα, κε πώκα αζθαιείαο. 

 Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η μέθοδορ 

αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο CE, LOT 

παπαγωγήρ, ηο επγοζηάζιο και η σώπα παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

105 
82789 

ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΑ ΑΓΧΝΧΝ 15 ΛΔΠΣΧΝ ΚΟΤΡΓΗΣΑ ΟΥΗ 

ΦΖΦΗΑΚΑ (Α)   

106 
82889 ΤΓΡΟΒΟΛΔΗ   500ML (Α)   

107 
81451 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΦΟΡΔ ΠΛΑΚΔ SUPER FROST PLUS 

(K-Π) 

ΣΡΟΥΗΜΔΝΔ, ΠΡΟΠΛΤΜΔΝΔ,  ΑΠΟΛΗΠΑΜΔΝΔ, ΜΔ ΑΠΡΟ 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΓΡΑΦΖ, ΑΠΟ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΤΑΛΗ, ΘΔΣΗΚΑ 

ΦΟΡΣΗΜΔΝΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΑΝΟΟΨΣΟΥΖΜΗΚΔ ΚΑΗ 

ΑΝΟΟΚΤΣΣΑΡΟΥΖΜΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔ ΘΔΡΜΗΚΖ 

ΔΠΔΞΑΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΔΠΗΣΟΠΧΝ ΚΑΗ IN SITU 

ΤΒΡΗΓΗΜΟ (SUPER FROST PLUS) NΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD 

CE 

108 
82897 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΓΔΝΗΚΖ .ΑΗΜΑΣΟ  Κ3 EDTA ΣΧΝ 

2ML PEDIATRIC (Α) 

ΤΜΒΑΣΑ ΜΔ ΣΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΔ  ΣΧΝ 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ θαη  ΜΔ ΣΟ 

ΚΛΔΗΣΟ ΎΣΖΜΑ ΑΗΜΟΛΖΦΊΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

Τα ζωληνάπια θα ππέπει να είναι αποζηειπωμένα,  

Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η 

μέθοδορ αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο 

CE, LOT παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα 

παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη 

109 
83051 ΦΗΑΛΔ  ERLEΝ MAYER ΓΤΑΛΗΝΔ 200 CC (Α)   

110 
83052 ΦΗΑΛΔ   ERLEΝ MAYER ΓΤΑΛΗΝΔ 500 CC (Α-Μ)   

111 
83053 ΦΗΑΛΔ  ERLEΝ MAYER ΓΤΑΛΗΝΔ 1000 CC (Α-Μ)   

112 
83054 ΦΗΑΛΔ   ERLEΝ MAYER ΓΤΑΛΗΝΔ 2000 CC(Α-Μ)   

113 
83079 

ΘΖΚΔ ΑΠΟΣΟΛΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΦΟΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ  

ΠΛΑΣΗΚΔ 4 ΘΔΔΧΝ(Π)   

114 
83143 

ΤΓΡΟΦΟΒΟ ΜΑΡΚΑΓOΡΟ ΑΝΟΟΗΣΟΥΖΜΔΗΑ 

PAP PEN(Π)   

115 
83178 

ΑΡΥΔΗΟΘΖΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΦΟΡΔ 

ΠΛΑΚΔ,ΜΔ 14 ΤΡΣΑΡΗΑ(Π Κ)   

116 
83232 

ΠΗΠΔΣΣΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΑΡΗΘΜΖΜΔΝΔ ΜΔ 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΠΟΤΑΡ ΣΧΝ 3ML(M)   

117 
83302 

ΡΤΓΥΖ ΠΗΠΔΣΣΧΝ ΣΤΠΟΤ BIOHIT ΑΠΟ 0-300 

MIKΡΟΛΗΣΡΑ ΛΔΤΚΑ (Α-Μ)   

118 
83309 ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΟΥΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΗΣΟΛΟΓΗΚΧΝ   
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ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 5L(Π) 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

119 
83338 

ΘΖΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΣΗΚ/ΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ  

ΠΛΑΣΗΚΔ 2 ΘΔΔΧΝ (Π)   

120 
83339 CRYOSPRAY, RAPID FREEZING SPRAY(Π)   

121 
83417 

ΠΧΜΑΣΑ ΓΗΑ ΧΛΖΝΑΡΗΑ RIA 5 ML ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ 

81613    (Α)(Μ)   

122 
83531 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΤΡ ΦΧΣΟΜΔΣΡΗΚΑ 

ΤΦΖΛΖ ΚΑΘΑΡΟΣ.75Υ12ΜΜ Δ ΜΗΚΡΔ 

ΤΚΔΤΑΗΔ  (Μ)   

123 
83644 

ΡΤΓΥΖ ΓΗΑ ΠΗΠΔΣΔ SOCOREX  200-1000 

ΜΙΚΡΟΛΙΣΡΑ (Α-Μ-Π-Κ)   

124 
83820 

ΚΤΒΔΣΣΔ SEMIMICRO 1.5 MLΠΛΑΣΗΚΔ ΓΗΑ 

ΦΧΣΟΜΔΣΡΟ UNICAM HELIOS 10Υ4Υ 45 ΜΜ (M-A) 

   

125 
84143 

ΓΡΑΦΗΓΔ  ΚΑΣΑΓΡ ΘΔΡΜ.ΤΠΔΡΚΑΣΑΦΤΚΣΖ 

SANYO-86C (Α)   

126 
84231 

ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚ.ΘΔΡΜ  ΓΗΑ ΦΤΓΔΗΑ 

ΤΝΣΖΡΖΖ  ΑΗΜΑΣΟ FIOCHETTI  Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 

.No D31740 ΘΔΡΜ.ΑΠΟ -10CΔΧ +40C (Α) TO -10C 

ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ)   

127 
127012 

ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ ACD-Α ΠΔΡΗΠΟΤ 500-600 ML 

(ΓΗΑΛΤΜΑ ΓΗΑ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΑΦΑΗΡΔΖ)  (Α)    

128 
128041 ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΗΜΑΣΟ   (Α)   

129 
135321 ΓΡΑΦΗΓΔ ΓΗΑ ΦΤΓΔΗΟ FIOCHETTI MED0701   

130 
138177 

ΚΑΛYΠΣΡΗΓΔ 24Υ24 ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ  

ΣΔΜΑΥΗΑ (Α-Μ-Κ) 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ ΑΠΟ ΤΦΖΛΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ ΓΤΑΛΗ, 

ΣΑΘΔΡΟΤ ΠΑΥΟΤ 0.13-0.17mm  ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ, 

ΛΔΗΔ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΧΣΔ ΝΑ ΜΖΝ 

ΚΟΛΛΑΝΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ, ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ Δ ΘΡΑΤΖ ΚΑΗ 

ΚΤΡΣΧΖ ,ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ IN VITRO ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ.  NΑ 

ΦΔΡΟΤΝ ΖΜΑΝΖ   IVD CE 

131 
138178 

ΚΑΛYΠΣΡΗΓΔ 50Υ24  ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ   

ΣΔΜΑΥΗΑ(Α-Π-Κ) 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ ΑΠΟ ΤΦΖΛΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ ΓΤΑΛΗ, 

ΣΑΘΔΡΟΤ ΠΑΥΟΤ 1mm ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ, ΛΔΗΔ, 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΧΣΔ ΝΑ ΜΖΝ ΚΟΛΛΑΝΔ 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ, ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ Δ ΘΡΑΤΖ ΚΑΗ ΚΤΡΣΧΖ, 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ IN VITRΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ.  NΑ ΦΕΡΟΤΝ ΗΜΑΝΗ   IVD CE 

132 
138188 

ΚΡΤΣΑΛΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ (ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΗ) ΤΑΛΟΓΡΑΦΗΚΟ   

ΣΔΜΑΥΗΑ(M-Π)   

133 
138197 ΛΤΥΝΗΔ BUNSEN ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ (Μ)   

134 
138322 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ ΚΑΗ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΦΑΡΓΗΑ 

(Π) 

Λεπίδεο high profile κε κεγάιε αλζεθηηθόηεηα θαη δηάξθεηα δσήο, λα 

εμαζθαιίδεη ζπλερείο, αθξηβείο θαη αηζαιάθσηεο ηνκέο, λα δίλεη 
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επαλαιήςηκεο θαη αθξηβείο ηνκέο κε πάρνο 1 κm 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

135 
138375 

ΠΗΠΔΣΔ  ΑΤΣΟΜ. ΣΑΘ. ΟΓΚΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΜ. ΑΠΟΡ. 

ΡΤΓΥΟΤ 10 MIΚΡΟΛΙΣΡΑ  (Μ-A) 

 Να θέποςν ένδειξη CE/IVD ,να είναι αποζηειπώζιμερ, να είναι 

διαθέζιμα ανηαλλακηικά και να παπέσεηαι ηεσνική ςποζηήπιξη. 

136 
138522 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 

ΗΛΗΚΟΝΑΡΗΜΔΝΑ ΣΧΝ 10ML ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΗ 

GELΣΔΜ.(Α) 

 ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ  ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ , ΗΛΗΚΟΝΑΡΗΜΔΝΑ , 

ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ, ΜΔ ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ  ΠΖΞΖ , ΣΧΝ 10 ML , 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ 16Υ100 ΜΜ , ΜΔ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ,  

Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η μέθοδορ 

αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο CE, LOT 

παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη  

137 
138528 ΥΑΡΣΗ ΓΗΖΘΖΣΗΚΟ 40Υ40(Κ-Π-Α-Μ)   

138 
161136 

ΑΚΟΎΛΔ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΆ ΓΔΗΓΜΆΣΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 

ΜΔ ΓΤΟ ΥΧΡΗΣΔ ΘΖΚΔ (Μ)   

139 
161150 

ΣΑΣΧ ΠΛΑΣ. ΑΝΘ.Δ ΤΓΡΖ ΑΠΟΣ 50 

ΘΔΔΧΝ(5Υ10)ΓΗΑΜ.ΟΠΖ 13ΜΜ  X5CM Τ ΠΔΡΗΠΟΤ 

(Μ)   

140 
161151 ΓΟΥΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΟΤΡΧΝ 24 ΏΡΟΤ 2,5 LT  M.X. (M)   

141 
161166 

ΓΗΚΟI ΚΑΣΑΓΡ. ΘΔΡΜ.   ΤΝΣΖΡΖΣΖ-ΑΝΑΚΗΝΖΣΖ 

ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ ΣΤΠΟΤ ΖΔLMER Ή ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ. 

ΚΧΓ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟΤ 220064 (Α)   

142 
161174 ΡΤΓΥΖ ΣΤΠΟΤ  ΔPEDORF Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 1-5 ML(A)   

143 
161175 

ΡΤΓΥΖ  1200 MΙΚΡΟΛΙΣΡΑ  ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΠΗΠΔΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ 

ΜΗΚΡΟΦΑΗΡΗΓΗΑ(Α)   

144 
161183 

ΤΣΖΜΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΚΛΔΗΣΟ ΜΔ 

ΔΝΧΜΑΣ ΦΗΛΣΡΟ ΓΗΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡ,ΔΡΤΘΡΑ 35 

ΖΜΔΡ. ΚΑΗ ΓΗΑ ΛΔΤΚ.ΠΛΑΜΑ H BEΛΟΝΑ ΝΑ ΔΥΔΗ 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΟΠΧΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΥΗ 

ΚΟΤΜΠΧΣΟ ΚΑΛΤΜΑ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ: ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΜΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΟΛΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ 

ΚΑΗ ΜΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ.  

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΥΗΚΟ ΑΚΟ 

ΤΛΛΟΓΖ ΑΗΜΑΣΟ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 450ML ΜΔ 63 ML 

ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΤΚΔΤΖ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ, 

ΔΝΑΝ ΑΚΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΟΤ ΟΛΗΚΟΤ 

ΑΗΜΑΣΟ (ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΖΗΜΔΤΔΗ ΓΗΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ 

ΔΡΤΘΡΟΚΤΣΣΑΡΧΝ), ΔΝΑΝ ΑΚΟ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 300 ML ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΣΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 

ΦΗΛΣΡΟ ΤΦΖΛΖ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ. 

 Ζ ΒΔΛΟΝΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 16G ΜΔ ΠΟΛΤ ΛΔΠΣΑ 

ΣΟΗΥΧΜΑΣΑ, ΗΛΗΚΟΝΑΡΗΜΔΝΖ, ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΚΑΗ 

ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ. Ζ ΒΔΛΟΝΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΚΑΗ 
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΖ ΑΠΟ ΣΟ ΧΛΖΝΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΝΑ 

ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΧΜΑ. ΣΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΠΧΜΑ ΝΑ ΜΖΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΗΖΘΔΗ, 

ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΘΔΗ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ ΥΧΡΗ 

ΑΤΣΟ ΝΑ ΚΑΘΗΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΖΛΧ ΔΜΦΑΝΔ. ΔΠΗΖ Ο ΑΤΛΟ 

ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΝΑ ΦΔΡΔΗ ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΔΛΟΝΑ 

ΜΔΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ, ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΚΑΗ ΘΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΤΣΖ.  

ΝΑ ΦΔΡΔΗ ΔΗΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΛΖΦΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΔΝ 

ΚΔΝΧ ΚΑΗ Δ ΚΛΔΗΣΟ ΚΤΚΛΧΜΑ. ΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΜΗΚΡΟ ΑΚΟ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 35 ML (ISO 3826). 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 1) ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΝ < ΑΠΟ 2Υ105 ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΗΜΑΣΟ,  ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ >98%, 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ >96% ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΣΖΖ FVIII>70%.  

2) ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΑ ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΑΥΔΗΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ Δ ΥΡΟΝΟ 

<15 MIN, ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΟΓΖΓΗΔ 

ΥΡΖΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ. 

3) ΣΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΧΝ ΑΚΧΝ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΡΗΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΤΦΖΛΖ ΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ, ΜΔ ΑΡΗΣΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗ 

ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΔ ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ ΥΧΡΗ ΠΔΡΗΣΣΔ ΑΠΟΛΖΞΔΗ 

ΠΛΑΣΗΚΟΤ. ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ ΓΔ, ΝΑ 

ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΑΠΟ ΦΘΟΡΔ 

ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΠΗΔΔΗ ΠΟΤ 

ΑΚΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΠΖΡΔΑΟΤΝ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΣΖ ΜΔΣΑΓΓΗΖ. 

4) ΣΑ ΣΟΜΗΑ ΔΞΟΓΟΤ ΣΧΝ ΑΚΧΝ ΜΔ ΣΑ ΣΔΛΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ, 

ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ ΔΡΜΖΣΗΚΑ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, 

ΔΤΚΟΛΑ ΑΠΟΠΧΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΖ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΟΤΜΔΝΟ, 

ΚΑΘΔ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΖ. 

5) Ζ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΛΤΣΧ ΒΗΟΤΜΒΑΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ISO 10993-

4.  

6) ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ ( CE 

MARKING), ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΠΧ ISO, GMP.  

7) Δ ΚΑΘΔ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ Ζ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ, Ζ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ, Ο ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΑΡΣΗΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΡΗΟ ΥΡΖΖ. 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 
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145 
161185 

ΤΣΖΜΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΚΛΔΗΣΟ ΜΔ 

ΔΝΧΜΑΣ ΦΗΛΣΡΟ ΓΗΑ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡ,ΔΡΤΘΡΑ 42 

ΖΜΔΡ.ΚΑΗ ΓΗΑ ΛΔΤΚ.ΠΛΑΜΑ& ΓΗΑ  ΛΔΤΚ. 

ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΑ H BEΛΟΝΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 

ΑΠΟΠΧΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΥΗ ΚΟΤΜΠΧΣΟ ΚΑΛΤΜΑ 

 Πεπιγπαθή είδοςρ: Σν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε 
ζπιινγή θαη ιεπθαθαίξεζε κηαο κνλάδαο νιηθνύ αίκαηνο θαη ηελ 
παξαγσγή κηαο κνλάδαο ιεπθαθαηξεκέλσλ ζπκππθλσκέλσλ 
εξπζξώλ, κίαο κνλάδαο ιεπθαθαηξεκέλνπ πιάζκαηνο θαη κηαο 
κνλάδαο ιεπθαθαηξεκέλσλ αηκνπεηαιίσλ.  
Σν ζύζηεκα λα απνηειείηαη από ηνλ αξρηθό αζθό ζπιινγήο αίκαηνο 
ρσξεηηθόηεηαο 450ml κε 63 ml αληηπεθηηθνύ θαη ελζσκαησκέλε 
ζπζθεπή αηκνιεςίαο, έλαλ αζθό κε 100 ml πξνζζεηηθό δηάιπκα γηα 
ηε ζπληήξεζε ησλ εξπζξώλ γηα 42 εκέξεο, έλα αζθό θαηάιιειν γηα 
ηελ απνζήθεπζε ησλ ιεπθαθαηξεκέλσλ αηκνπεηαιίσλ γηα 5 εκέξεο 
(λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ζηελ εηηθέηα ηνπ αζθνύ), έλαλ αζθό 
ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300 ml θαηάιιειν γηα ηε δηαηήξεζε θαη 
ηελ θαηάςπμε ηνπ πιάζκαηνο θαζώο θαη ελζσκαησκέλα θίιηξα 
πςειήο ιεπθαθαίξεζεο.  
Ζ βειόλα αηκνιεςίαο λα είλαη 16G κε πνιύ ιεπηά ηνηρώκαηα, 
ζηιηθνλαξηζκέλε, απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή. Ζ βειόλα λα είλαη 
ελζσκαησκέλε θαη αλαπόζπαζηε από ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη λα 
θαιύπηεηαη από πξνζηαηεπηηθό πώκα. Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα λα 
κελ κπνξεί λα παξαπνηεζεί, επαλαηνπνζεηεζεί θαη 
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο απηό λα θαζίζηαηαη πξνδήισο εκθαλέο. 
Δπίζεο ν απιόο αηκνιεςίαο λα θέξεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηεο 
βειόλαο κεηά ηε ρξήζε, ζην νπνίν θαη ζα απνζύξεηαη απηή.  
Να θέξεη εηδηθό ζύζηεκα ιήςεο δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελώ θαη ζε 
θιεηζηό θύθισκα. Σα δείγκαηα λα ιακβάλνληαη από ελζσκαησκέλν 
κηθξό αζθό ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 35 ml (ISO 3826). 
 
Υαπακηηπιζηικά: 1) ζηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά λα επηηπγράλεηαη 
ππνιεηπόκελνο αξηζκόο ιεπθνθπηηάξσλ < από 2Υ105 αλά κνλάδα 
αίκαηνο,  απνκάθξπλζε ησλ αηκνπεηαιίσλ >96%, αλάθηεζε 
ιεπθαθαηξεκέλσλ εξπζξώλ >91%. 
2) ζηα αηκνπεηάιηα θαη ζην πιάζκα λα επηηπγράλεηαη ππνιεηπόκελνο 
αξηζκόο ιεπθνθπηηάξσλ νπσζδήπνηε < από 2Υ105 αλά κνλάδα, κε 
ηαπηόρξνλε δπλαηόηεηα απνθπγήο θάζε πξόζκημήο ηνπο κε ηα 
εξπζξνθύηηαξα αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ηνπ αίκαηνο. 
Αλάθηεζε αηκνπεηαιίσλ πνπ λα θηάλεη ζε 6Υ1010 
αηκνπεηάιηα αλά κνλάδα θαη αλάθηεζε FVIII>70%. 
3)  ην ζύζηεκα λα παξέρεη ηαρεία ιεπθαθαίξεζε ζε ρξόλν <30 min, 
λα είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε θαη λα έρεη νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 
4) ην πιαζηηθό ησλ αζθώλ λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη πςειήο 
δηαπεξαηόηεηαο, κε άξηζηεο θαη αζθαιείο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο 
ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο πιαζηηθνύ. Σν εμσηεξηθό θάιπκκα ηνπ 
θίιηξνπ δε, λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο κεκβξάλεο από 
θζνξέο πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνθιεζνύλ από πηέζεηο πνπ 
αζθνύληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη ρξήζε ηνπ πξντόληνο θαη πνπ 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο κεηάγγηζεο. 
5) ηα ζηόκηα εμόδνπ ησλ αζθώλ κε ηα ηειηθά παξάγσγα, λα θέξνπλ 
εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν πώκα αζθαιείαο, εύθνια απνζπώκελν θαη κε 
επαλαηνπνζεηνύκελν, θάζε παξαβίαζε ηνπ νπνίνπ λα είλαη 
νθζαικνθαλήο. 
6) ε κεκβξάλε ηνπ θίιηξνπ θαη ην εμσηεξηθό θάιπκκα λα είλαη 
απνιύησο βηνζπκβαηά ζύκθσλα κε ην ISO 10993-4.  
7) λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ( CE marking), 
πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο όπσο ISO, GMP.  
8) ζε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ε νλνκαζία ηνπ θίιηξνπ, ν αξηζκόο παξηίδαο θαη ην 

όξην ρξήζεο. ε θάζε θηβώηην δε, λα ππάξρνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο 

ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 

A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

146 
161544 

ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ ΓΗΑ ΠΔΥΑΜΔΣΡΟ ΖΑΝΑ Ζ1 1131 Β (Μ -

Α)   

147 
161547 ΥΧΝΗΆ ΓΤAΛΗΝΑ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΥΧΑΝΖ 10CM (Μ-Α)   
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A/A Κωδ. Είδ Πεπιγπαθή Σεσνική Πποδιαγπαθή 

148 
162568 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΜΔ ΠΧΜΑ ΓΤΑΛΗΝΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΣΧΝ 

5ML .ΝΑ ΜΖΝ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ,GEL H 

ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ. ΓΗΑ ΔΝΤ(Μ) 

 Τα ζωληνάπια θα ππέπει να είναι αποζηειπωμένα,  

Να θέποςν εηικέηα ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η ένδειξη 

πλήπωζηρ, ο όγκορ αναππόθηζηρ, ηο πεπιεσόμενο, η μέθοδορ 

αποζηείπωζηρ, ο REF,  η ημεπομηνία λήξηρ , ηο CE, LOT 

παπαγωγήρ ,ηο επγοζηάζιο και η σώπα παπαγωγήρ. 

 Να ζηαλούν δείγμαηα ππορ αξιολόγηζη 

149 
162575 

ΣΡΤΒΛΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ  ΣΡΟΓΓΤΛΑ 

ΓΗΑΜ. 150 MM  (M) 

 Να πιζηοποιείηαι η αποζηείπωζη και να αναγπάθεηαι η 

ημεπομηνία λήξηρ 

150 
164167 

ΓΟΥΔΗΑ ΑΦΑΛΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ  

ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (Μ) Πηζηνπνηεκέλν 

151 
172795 

ΠΛΑΚΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΑΗΜΑΣΟ & RHESUS (Α) 12 x 5 ζέζεσλ 

152 
172799 

ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΛΔΤΚΧΝ 

ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΧΝ ΑΠΟ ΜΟΝ.ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ ΓΗΑ  

ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΝΔΟΓΝΧΝ (Α)   

153 
198963 

ΓΡΑΦΗΓΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚ.ΘΔΡΜ  ΓΗΑ ΦΤΓΔΗΑ 

ΤΝΣΖΡΖΖ  ΑΗΜΑΣΟ FIOCHETTI  Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 

.No D31740 ΘΔΡΜ.ΑΠΟ -10CΔΧ +40C (Α)   

154 
198994 

ΓΗΚΟI ΚΑΣΑΓΡ. ΘΔΡΜ.   ΤΝΣΖΡΖΣΖ-ΑΝΑΚΗΝΖΣΖ 

ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ ΣΤΠΟΤ ΖΔLMER Ή ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ. 

ΚΧΓ. ΚΑΣΑΓΡ. 22073 (Α)   

155 
246764 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 8-10 

ml ΜΔ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 16/100mm                      

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΚΔΝΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 8-10 ml 

16/100mm   ΜΔ ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ,ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ,ΜΔ 

ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΠΖΞΖ ΚΑΗ GEL ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΤΠΟ ΓΧΝΗΑ,ΜΔ 

ΔΝΓΔΗΞΖ ΠΛΖΡΧΖ.ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ ΣΟ CE,,LOT ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

,REF,Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΚΑΗ Ζ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ                    

156 
252550 

ΆΓΔΗΟ tray ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΟ 96 ΡΤΓΥΧΝ, 

ΥΡΧΜΑΣΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΡΤΓΥΖ 

ΔΧ 300 κl, long version, ΤΝΓΗΑΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟ tip 

system box ΣΟΤ Κ.Α 252556 (.Α)                                                                                                        

157 
252556 

Σip system box ΒΑΖ ΓΗΑ ΑΓΔΗΑ tray ΡΤΓΥΧΝ 

ΠΗΠΔΣΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΝΓΗΑΣΔΊ ΜΔ ΣΑ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ tray ΡΤΓΥΧΝ 96 ζέζεσλ λ ΣΟΤ Κ.Α 

252550(.Α)                                                                                                        

158 
252558 

ΑΓΔΗΟ ΣΑΣΟ ΥΡΧΜΑΣΟ ΓΚΡΗ 100 ΡΤΓΥΧΝ, 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΡΤΓΥΖ ΔΧ 1000 κl. ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΔΧ 1Υ10 (.Α)         
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- [ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ] 

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων: Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ 
χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), 
που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου 
Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του 
ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr  

Σο περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ 
υπθρεςίασ eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.+ 

 

Ρίνακασ ΛV: Ρίνακασ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 

 

α/α 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

1  
ΝΑΙ 

   

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 

επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί 

ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ 

τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι 

αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου 

Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ 

καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα 

υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία 

κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ 

ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2000 του αντιπροςϊπου του καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα για 

εμπορία και διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 13485:2003 του καταςκευαςτι των υλικϊν για παραγωγι και διάκεςθ 

ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 13485:2003 του αντιπροςϊπου του καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα για 

παραγωγι και διάκεςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

 Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 

φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation EA) 

και μάλιςτα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) 

αυτισ.  

 

 Βεβαίωςθ από κοινοποιθμζνο οργανιςμό ότι ο αντιπρόςωποσ του 

καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα εφαρμόηει ςφςτθμα αρχϊν και κατευκυντιριων 

γραμμϊν ορκισ διανομισ ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ ΔΥ8δ/Γ.Ρ. 

οικ./1348. 

 Ριςτοποιθτικά CE, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 93/42/ΕΟΚ και 98/79 ΕΚ, για κάκε 

προςφερόμενο υλικό από κοινοποιθμζνο οργανιςμό   

 Εάν το προϊόν υπάγεται ςτισ Οδθγίεσ Τεχνικισ Εναρμόνιςθσ, κα πρζπει από τον 

προμθκευτι να προςκομίηονται όλα τα προβλεπόμενα από τθν Ευρωπαϊκι 

νομοκεςία δικαιολογθτικά, για να επιβεβαιϊνεται θ ςυμμόρφωςθ με τα ςχετικά 

κανονιςτικά ζγγραφα. Σε περίπτωςθ που τα προϊόντα δεν είναι πιςτοποιθμζνα 

ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρζπει να ςυνοδεφονται 

από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ βάςει των ςχετικϊν οδθγιϊν ι κανονιςμϊν ι 

διεκνϊν προτφπων, τα οποία να ζχουν εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ ι 
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ελζγχου προϊόντων, διαπιςτευμζνο προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation EA) 

και μάλιςτα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.). 

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 

ελλθνικισ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 

 Σε περίπτωςθ που από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απαιτείται θ προςκόμιςθ 

Εκκζςεων Δοκιμϊν Ροιοτικοφ Ελζγχου για τα προϊόντα, αυτζσ κα πρζπει να 

περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, ϊςτε να μπορεί να αξιολογθκεί θ 

ςυμμόρφωςθ των προϊόντων με επιμζρουσ απαιτιςεισ ποιότθτασ (ιδιότθτεσ και 

χαρακτθριςτικά) που περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι Εκκζςεισ 

Δοκιμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ποιοτικοφ 

ελζγχου ι από εργαςτιρια αναγνωριςμζνων ικανοτιτων. 

 

α) Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό 

προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν 

επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το 

προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

 

β) Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το 

τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 

προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία 

κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάςταςισ τθσ.  

 

Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ επιςυνάπτουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι, ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ  ςτθν οποία 

ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ 

κακϊσ και ότι, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του 

οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

 Εάν διαπιςτωκεί από τθν υπθρεςία ανυπαρξία τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ που 

δθλϊκθκε με τθν προςφορά, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ προςφορά 

απορρίπτεται. Θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και όταν ςτθν επιχειρθματικι μονάδα που 

δθλϊνεται για τθν καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ ζχει επιβλθκεί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ 
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διαγωνιςμοφσ των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν.2286/1995, θ οποία ιςχφει 

κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι πριν και μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, καταρχιν δεν 

επιτρζπεται θ αλλαγι τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ που δθλϊκθκε με τθν προςφορά και με βάςθ 

τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. Κατ’ εξαίρεςθ, πριν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να εγκρικεί 

μόνο λόγω ανωτζρασ βίασ ι διακοπισ λειτουργίασ του δθλωκζντοσ εργοςταςίου για οποιονδιποτε 

λόγο ενϊ, μετά τθν ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ μπορεί να εγκρικεί θ ανωτζρω αλλαγι, μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα του προμθκευτι, 

με απόφαςθ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

Ρροςφορά ςτθν οποία δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί οι ανωτζρω δθλϊςεισ και θ 

υπεφκυνθ διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Οι ωσ άνω δθλϊςεισ φζρουν ψθφιακι υπογραφι και όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο δεν απαιτείται κεϊρθςθ. 

 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται (με 

διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) κατά 

περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι εκτόσ των 

εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 

υπογραφι. 

Οι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ 

τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω 

πίνακα: 

 

A/A 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΕΛΔΟΥΣ 

 

ΚΩΔΛΚΟΣ 

OR-CO 
Μ.Μ. 

ZHTOYMENH 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 

ΡΑΑ 

ΤΘΘΤΘΛΟΥ  

(Ρ.Τ.) 

ΤΛΜΘ 

Ρ.Τ. 

ΤΛΜΘ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

ΦΡΑ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΛ– Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ 

των ………………..ευρϊ και ολογράφωσ ……………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και 

για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ 

ςασ τθσ .…/………/……….., για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για ανάκεςθ τθσ προμικειασ ………….., τθσ με 

αρικμ. …………./2022 διακιρυξθ ςασ. 

2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 

απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

3. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το 

δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ 

προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 

866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα 

άρκρα αυτά. 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε ότι θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που 

περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι 

τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, 

αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι 

μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

5.  Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν 

ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ 

κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα 

επιςτραφεί ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι απαλλάςςετε 

τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα 

παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ 
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τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ. 

7.  Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων 

που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου                                                                                                                      

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ονοµαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθµα ……………………… 

(∆/νςθ οδόσ -αρικµόσ TK fax )………….. 

                                          Ρροσ 

                                                                                                 ΕΛΛΘΝΛΚΘ 

ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

                                                                                                        ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ 

                                                                                                      7
θ
 ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 

                                                                                              ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΑΝΛΩΝ 

                                                                                                        ‘’ Ο ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ‘’ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. …… ΕΥΩ   ……………….. 

- Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε ότι εγγυϊµεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφµενοι του δικαιϊµατοσ τθσ 

διηιςεωσ µζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ. ………………… (και ολογράφωσ) 

…………..……….. ……. ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι µασ, υπζρ τθσ 

εταιρείασ……………………………………δ\νςθ……………………………………………… 

για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ µε αρικµό………….ςφµβαςθσ, που 

υπζγραψε μαηί ςασ ……………………………………(αρ.διακ/ξθσ……/….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του 

…………….και το οποίο ποςόν καλφπτει το ………..% τθσ ςυµβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ………...ΕΥΩ 

αυτισ. 

- Το παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι µερικά χωρίσ καµία 

από µζροσ µασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιµο ι µθ τθσ απαίτθςθσ µζςα ςε 

τρεισ (3) θµζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι µασ αφορά µόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει µζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ 

εµάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί µασ καµιά ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν µασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο ∆θµόςιο και 

ΝΡ∆∆, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονοµικϊν για τθν Τράπεηά µασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
 
 
 
 

Θµεροµθνία Εκδοςθσ   ………… ΕΥΩ. ….. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Σχζδιο Σφμβαςθσ  
 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ  

7
θ
 Υ.ΡΕ  ΚΘΤΘΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΑΝΛΩΝ 

«Ο ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ» 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ   αρικμ…. 

‹‹ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙ 
ΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ›› 

(κατηγορία CPV 33790000-4) 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

 μόνο βάςει τιμισ. 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

ΛΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ                   ζωσ             με δικαίωμα προαίρεςθσ  ζνα (1) 

επιπλζον ζτοσ, 

ΑΞΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α.)                    ΕΥΩ  

ΑΞΛΑ Φ.Ρ.Α.                     ΕΥΩ 

ΑΞΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α.)                     ΕΥΩ 

 

Στο Δθμοτικό Διαμζριςμα Ελευκερίου Βενιηζλου Δθμοτικισ Κοινότθτασ Μουρνιϊν Διμου Χανίων               

του μθνόσ ……………………………….        του ζτουσ 2022    και μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν : 

Α. του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ» που εδρεφει ςτισ Μουρνιζσ Διμου 

Ελευκερίου Βενιηζλου με Α.Φ.Μ. 999444662 Βϋ ΔΟΥ Χανίων, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν 

υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. ΓΕΩΓΛΟ ΜΡΕΑ  Διοικθτι του Νοςοκομείου και  

Β. Ο κ ………………………………εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ……………………… που 

εδρεφει………….……………………… με Α.Φ.Μ. ……………..  ΔΟΥ  ……………  καλοφμενθ παρακάτω 

«ΡΟΜΘΘΕΥΤΙΑ».  

Αφοφ  ζλαβαν υπόψθ τουσ : 

Πτι με τθν αρικμ……… απόφαςθ του …..ου πρακτικοφ τθσ 00-00-2022 ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου κατακυρϊκθκε θ προμικεια ‹‹ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ›› (κατηγορία CPV 33790000-4)ςτθν αφετζρου ςυμβαλλόμενθ ΡΟΜΘΘΕΥΤΙΑ. 
Πτι θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με το αποτζλεςμα  θλεκτρονικοφ δθμόςιου τακτικοφ ανοικτοφ 

διαγωνιςμοφ που διενεργικθκε τθν …..θ -...-2022. 

Ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ  ΓΕΩΓΛΟΣ ΜΡΕΑΣ  με τθν αναφερόμενθ παραπάνω ιδιότθτά 
του, ανακζτει τθν προμικεια  ‹‹ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 
ΓΤΑΛΙ››(κατηγορία CPV 33790000-4)με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
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οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ςτθν ςυμβαλλόμενθ ΡΟΜΘΘΕΥΤΙΑ, θ οποία  
αναλαμβάνει τθν προμικεια με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τουσ οποίουσ και αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα τισ τιμζσ τθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τον διαγωνιςμό ςτον οποίο ανακθρφχκθκε 
μειοδότθσ  φςτερα από τθν προςφορά τθν οποία υπζβαλε ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό. 
Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, τον Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων περί 

κρατιςεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΘΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 3527/2007 « Κφρωςθ Συμβάςεων υπζρ Νομικϊν προςϊπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το 

Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει από       ζωσ              

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ  ζνα (1) επιπλζον ζτοσ, 
ιτοι: 
………………………….ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. ,…………………….ευρϊ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. (το δικαίωμα 
προαίρεςθσ) 
 
Σε περίπτωςθ που τυχόν ο επόμενοσ ετιςιοσ διαγωνιςμόσ αποπερατωκεί πριν τθ λιξθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ ι προκθρυχκεί διαγωνιςμόσ και υπογραφεί ςφμβαςθ από τθν αρμόδια Υ. ΡΕ. θ ςφμβαςθ 

αυτι κα λφεται και δεν κα παράγει κανζνα ζννομο αποτζλεςμα από τθν θμερομθνία ιςχφοσ τθσ νζασ 

ςφμβαςθσ. 

 

Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ κθρφξεωσ ζκπτωτου ενόσ προμθκευτι κακϊσ 

ο τρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο  άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τον ζλεγχο από αρμόδια επιτροπι θ οποία ζχει οριςκεί για αυτό και τθν 

υπογραφι των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι εξιντα 

(60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 

νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 

πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να 

απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν 

μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ. 

O δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ …………………………  διλωςε ότι αποδζχεται όλα όςα αναφζρονται 

παραπάνω και προςκόμιςε τθν αρικ…………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ 

Τράπεηασ…………αξίασ………………………….ευρϊ για τθν καλι εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ 

αυτισ ποςοςτοφ 4% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ.  
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Κάκε διαφορά από τθν παροφςα ςφμβαςθ κα επιλυκεί από τα  δικαςτιρια των Χανίων. 

 

Αναλυτικά θ κατακυρωκείςα προςφορά ζχει ωσ κατωτζρω : 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ – ΕΛΔΟΣ –ΑΞΛΑ – ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 

Θ ποςότθτα, το είδοσ, θ τιμι και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηεται, ορίηονται ωσ κατωτζρω: 

Φορζασ Είδοσ Τιμι  ….  ςε Ευρϊ Συνολικι Αξία ςε 

Ευρϊ 

……….. 
……………………. ……………….. ………….. € 

Ρλζον ΦΡΑ……. ………….. € 

  ΣΥΝΟΛΟ: ………….. € 

 

Στισ παραπάνω προςφερόμενεσ τιμζσ κα προςτίκεται Φ.Ρ.Α. 24%. 

Τα προςφερόμενα είδθ εκπλθρϊνουν τισ τεχνικζσ περιγραφζσ - προδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Υποβάλλονται ζντυπα (Prospectus & Inserts) ςτα οποία περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

και οι προδιαγραφζσ, οι οποίεσ πλθροφν τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Ο προμθκευτισ εγγυάται  ότι θ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, τα αποτελζςματα και τισ 

ιδιότθτεσ, όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθ Διακιρυξθ.  

 

ΡΛΘΩΜΘ 

Θ πλθρωμι κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 

ΡΑΑΔΟΣΘ – ΤΟΡΟΣ & ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ –ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά μζχρι  τισ δφο (2) επόμενεσ  εργάςιμεσ  θμζρεσ από τθ 

λιψθ τθσ  ζγγραφθσ παραγγελίασ.  

ΡΑΑΛΑΒΘ 

Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι κα γίνει από το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ςε δφο μινεσ 

από τθν παράδοςθ των ειδϊν. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι ¼ αυτοφ με επιφφλαξθ των 

δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπομζνων κυρϊςεων του ν. 4412/2016. Μετά 

τθν λιξθ τθσ παράταςθσ κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του προμθκευτι εκπτϊτου. 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί(Ραραγγελίεσ, Επιτροπι Ραραλαβισ, Ρλθρωμζσ κ.λ.π. 

κα γίνει από το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων. 
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Θ Σφμβαςθ με τον προμθκευτι κα ιςχφει για ζνα ζτοσ  από τθν υπογραφι τθσ το δε Νοςοκομείο 

διατθρεί το  δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ φυςικοφ ι οικονομικοφ 

αντικειμζνου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ. Επίςθσ με δικαίωμα προαίρεςθσ ςυν ζνα (1) ζτοσ, με 

μονομερζσ δικαίωμα του Νοςοκομείου,  τουσ  τρεισ (3) μινεσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ φυςικοφ ι 

οικονομικοφ αντικειμζνου (χωρίσ επαφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. 

 Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται μετά από κάκε τμθματικι, οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι από το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων. 

Το Νοςοκομείο κα ζχει το δικαίωμα υποβολισ παραγγελίασ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 

υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του. 

 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ ,φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου.  

 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωςθ ανϊτερθσ βίασ θ απόδειξθ αυτι βαρφνει τον προμθκευτι ο οποίοσ υποχρεοφται εντόσ 

δεκαπζντε θμερϊν, από τθν θμερομθνία που κα προκφψει, να ειδοποιιςει με ζγγραφό του το 

Νοςοκομείο και να αναφζρει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν μπορεί να εκτελζςει τθν παροφςα 

ςφμβαςθ. 

 

ΚΥΩΣΕΙΣ 

  Σε τυχόν εκπρόκεςμθ παράδοςθ των ειδϊν θ εφαρμογι των όρων τθσ ςφμβαςθσ ανεξάρτθτα από τον 

καταλογιςμό κάκε άλλθσ ηθμίασ του Δθμοςίου  από τθν κακυςτζρθςθ τθσ παράδοςθσ μπορεί το 

Νοςοκομείο, φςτερα από αιτιολογθμζνθ αναφορά , να του επιβάλλει πρόςτιμο, θ είςπραξθ του οποίου 

κα γίνει  από το ποςό που ζχει να ειςπράξει ο προμθκευτισ ι ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ αυτοφ με ιςόποςθ 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ  και εφόςον ο Ρρομθκευτισ  δεν κατακζςει  το απαιτοφμενο 

ποςό, αυτό κα βεβαιϊνεται ςαν Δθμόςιο ζςοδο και κα ειςπράττεται  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί 

δθμοςίων εςόδων  και κα αποδίδεται ςτο  Νοςοκομείο. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν το πρόςτιμο  επιβάλλεται αναλογικά  ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Εάν ο προμθκευτισ για δεφτερθ φορά παραδϊςει εκπρόκεςμα, είδθ που του παραγγζλκθκαν, το 

Νοςοκομείο  φςτερα από αιτιολογθμζνθ αναφορά  μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο να προκθρφξει  νζο 

διαγωνιςμό  και αν προκφψει διαφορά τιμισ να τθν καταλογίςει ςτον ζκπτωτο προμθκευτι. Τα είδθ  

που κα προςκομιςτοφν κα  πρζπει να είναι ίδια όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν προςφορά. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ το Νοςοκομείο  ζχει το δικαίωμα  επιβολισ όλων των κυρϊςεων  που 

προβλζπονται από το  Ν. 4412/2016 και για τθν εκπρόκεςμθ παράδοςθ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει 

το Δθμόςιο Συμφζρον. 
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          Για κάκε παράβαςθ του Ρρομθκευτι, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου  επιβάλλει τισ 

κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. Κάκε διαφορά που ικελε 

προκφψει μεταξφ του Νοςοκομείου ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ, κα γίνεται προςπάκεια να επιλφεται 

με φιλικό διακανονιςμό και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ αυτισ τθσ προςπάκειασ, αρμόδιο για τθν 

επίλυςθ του κζματοσ είναι το αρμόδιο δικαςτιριο ςτθν πόλθ των Χανίων. 

 

Αφοφ ςυντάχκθκε, θ παροφςα διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε , υπογράφεται νόμιμα από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ςε απλά φφλλα χάρτου. 

 

Αφοφ γράφτθκε θ ςφμβαςθ αυτι υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 

                                                                             ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 
             ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ ΕΤΑΛΕΛΑ                                   Ο   ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ   ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ                                      

 

        ……………………………………………………………..                                         ΓΕΩΓΛΟΣ ΜΡΕΑΣ          
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 ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Ενθμζρωςθ φυςικϊν προςϊπων για τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων 

 
ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΡΟΣΩΡΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό 
πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, 
ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα 
δεδομζνα ωσ εξισ: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ 
φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων 
ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 
ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου 
υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα 
δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για 
τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 
ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, 
Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ 
τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 
δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, 
ςφμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από 
τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε 
περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ 
τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα 
καταςτρζφονται. 
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, 
μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το 
αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 
τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από 
οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
 
 

 
 




