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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ OIKONOMΙΚΟTEXNIKΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

 Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις:  
 
α. Του Ν.1481/1984, ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν. 
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β.   Των άρθρων 8 και επόμενα του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου 
τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 

 γ. Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά 
τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως 
ισχύουν 

δ.   Του Ν.2690/1999 (Α΄45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις’’, 
όπως ισχύουν. 

ε.   Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν.  

στ. Του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-
248), όπως ισχύουν. 

ζ.   Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 

η. Του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

θ.    Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄-112) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ι.  Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (!76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α΄-
173),όπως ισχύει. 

ια. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄-204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

ιβ.   Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄226) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’, όπως ισχύει. 

ιγ.   Του άρθρου 35 Ν.4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ 
(Α΄-52), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ιδ. Των άρθρων 73 και 74 του Ν.4146/2013 ‘’Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-90).   

ιε.  Του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013’’ (Α΄-107). 

ιστ. Του Ν.4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-120), όπως ισχύουν. 

ιζ.   Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

ιη.   Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 

ιθ.   Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄-73), όπως ισχύουν. 
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κ. Των άρθρων 1 έως 3 του Ν.4250/2014 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις‘’ (Α΄-74). 

κα. Του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

κβ.  Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄-240). 

κγ.  Του Ν. 4456/17 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)    
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης 
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

κδ. Του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄-171). 

κε. Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 63/2005 (Α΄-98). 

κστ.  Του Π.Δ 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241). 

κζ. Του Π.Δ 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213). 

κη. Του ΠΔ.85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών’’ (A΄-141). 

κθ. Του Π.Δ 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α΄-281). 
λ. Του ΠΔ.24/2015 (A΄-20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 
λα. Του ΠΔ.73/2015 ‘’Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116). 
λβ. Του Π.Δ. 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-145). 
λγ. Του Π.Δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.” (A΄-208) 

λδ.  Του ΠΔ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’-210). 

λε. Του Π.Δ. 131/2016 “Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής 
Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη) – Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού” (A΄ -235) . 

  λστ. Του Π.Δ. 21/2017 ‘’Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και                
Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 
584/1985’’ (Α΄-35). 

    λζ.    Του Π.Δ. 39/2017 ‘’Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών’’ (Α΄-64).    
 

 
 
   2. Τις αποφάσεις: 

α. Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (ΦΕΚ B 1209) του Υπουργού Οικονομικών 
«Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
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β.  Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης ‘’Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75)’’ (Β΄-1276). 

γ.   Υπ’ αριθ. 12179/02-7-2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ‘’Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (…) που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’. 

δ.    Υπ’ αριθ. 6481/2/83 από 30-3-2015 του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημόσιας  
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΥΟ∆∆΄-198). 

ε. Υπ’ αριθ. Υ 186 από 11-11-2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 3671). 

στ.  Υπ’ αριθ. 1191 από 14.03.2017 κοινή των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α΄ 
147)» (Β΄-969). 

ζ.   Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/323-β΄ από 17-03-2017 κοινή του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Παράταση ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.-129). 

η. Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (B΄-
1781). 

θ. Υπ’ αριθ. 56902/215 από 02-06-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (B΄- 1924), άρθρο 26. 

ι.    Υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β΄ από 4.10.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ 
(Β΄-3470). 

 
3.   Το υπ’ αρίθ. 2/96667/0026/9-3-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη διαδικασία 

ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση προμηθειών που πραγματοποιούνται βάσει 
συμφωνιών πλαισίου. 

 
4.  Το υπ’ αριθ. 8001/5/77-ια-5-1 από 08-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού 

και Δαπανών της Δ-νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.Μ. 17REQ006295129), με το οποίο 
διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 2/32155/ΔΠΓΚ από 07-06-2017 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΣΩΗ-ΡΜ3).  

 
5.      Την υπ’ αρ. 2/32155/ΔΠΓΚ από 07-06-2017 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ: 6ΓΣΩΗ-ΡΜ3). 
 
6.  Το υπ’ αριθ. 1311/17/1882518 από 21-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν επικαιροποιημένες 
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 
1. Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για σύναψη «Συμφωνίας - Πλαίσιο» της παρ. 4 του άρθρου 39 
του ν.4412/2016 ως ισχύει, για την αγορά των ειδών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σε κάθε περίπτωση θα 
συναφθεί  Συμφωνία Πλαίσιο με τον Ανάδοχο, ως αυτός θα αναδειχθεί από την ανωτέρω 
διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον δεν συντρέχουν σε βάρος του οι λόγοι αποκλεισμού του 
άρθρου 73 και 74 του ως άνω Νόμου και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ιδίου 
Νόμου, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Η σύναψη της  Συμφωνίας – 
Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τον Αγοραστή για σύναψη εκτελεστικής σύμβασης.  

 
2. Μετά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της, η 
Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη της ανάγκες της, καλεί τον Ανάδοχο για σύναψη 
εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Όλοι οι όροι κάθε εκτελεστικής σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανά έτος ποσότητα της προμήθειας, το αντίτιμο αυτής, τις 
προθεσμίες παράδοσης – παραλαβής των ειδών, θα είναι οι καθοριζόμενοι στην παρούσα 
διακήρυξη και στην συμφωνία – πλαίσιο, που θα έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο, με την 
επιφύλαξη του όρου του Κεφαλαίου VIII του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει μέχρι τρείς εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε συμφωνία – 
πλαίσιο, ήτοι μία για κάθε έτος ισχύος της συμφωνίας - πλαίσιο.  
 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των 
άρθρων 27 παρ. 4 και 36 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

 
    α. ΤΟΠΟΣ  - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
β. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 37 του Ν.4412/2016, ως ισχύει και το άρθρο 6 της ΥΑ 
56902/215 από 02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
δ. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται από επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί για το    
σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της διακήρυξης. Αν η 
συνεδρίαση της αρμόδιας στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του 
διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ. 
15.12.2017 

22.01.2018 
& ΏΡΑ: 
08:00΄ 

31.01.2018 
& ΏΡΑ: 
14.00΄ 

06.02.2018 
& ΏΡΑ: 
10.00΄ 
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αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν 
η ημέρα αυτή είναι αργία, αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και 
ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και 
ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης 
προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας 
κατάθεσης προσφορών. 
ε. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
το παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν 
η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
4.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, ήτοι τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

     Στη διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και ενώσεις των ανωτέρω  
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, χωρίς να 
απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Εφόσον τους ανατεθεί η συμφωνία - πλαίσιο, 
μπορεί να απαιτηθεί από τις ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο 
που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση των 
εκτελεστικών συμβάσεων. 
    Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της συμφωνίας - πλαίσιο στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
     5.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

      Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 
α. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών.  
β. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
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γ. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

  - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
δ. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης 
ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του 
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 
       6.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
2. «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
3. «ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
6. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣT΄ 

 
 
      7.  Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα 

αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε δικαιολογητικά σχετικά με τον διαγωνισμό, αποκλειστικά μέχρι 
και την 12.01.2018 και ώρα 16:00 και μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, ψηφιακά 
υπογεγραμμένα. Ως εκ τούτου αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών 
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών, που υποβάλλονται χωρίς να τηρηθούν τα παραπάνω, δεν θα εξετάζονται. Ουδείς 
υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις – 
πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.  
8.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική προσφυγή κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους 
της διακήρυξης. 

 
9. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
10. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr/→ Οδηγός του Πολίτη→ 
Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr/. 
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 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια : 
αναλωσίμων υλικών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΩΝ 

Ως καθορίζονται Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις». 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Έτη: 2018, 2019 και 2020 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Κάθε εκτελεστική σύμβαση ολοκληρώνεται εντός του έτους στο οποίο 
συνάπτεται. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & 
ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΓΑΘΩΝ 
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ) 

Ως καθορίζονται Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις». 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΕΣ) 
Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ως καθορίζονται στο 
Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις». 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ

ΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

 

 
#762.701,60# € 

 
2018 

#254.233,90# € 
2019 

#254.233,90# € 
2020 

#254.233,90# € 
Η προϋπολογισθείσα αξία ανά Τμήμα καθορίζεται επακριβώς στον 
επόμενο πίνακα. 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τακτικό προϋπολογισμό για τα έτη 2018, 2019 και 2020 . 
Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» - ΚΑΕ 1699 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ως καθορίζονται Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις». 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙ %) 
 

Σύνολο: 5,7156 % 
Ανάλυση: 

 2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. (η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο  2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
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(η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ). 

 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ. 

 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και 
Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί 
σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα 
ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων.    

 
ΦΟΡΟΣ  

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από 
το άρθρο 64 του Ν.4172/14, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος . 

 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα υπό 

προμήθεια είδη στις Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως 
αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους 
Λοιπούς Όρους κάθε τμήματος. Ο τίτλος των Υπηρεσιών με τις 
διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων είναι: 

 

1. Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), Λεωφόρος 

Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα, 210-5103376 

2. Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 

(Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), Μοναστηρίου 326, 4ος όροφος 

Τ.Κ. 541 21, Θεσσαλονίκη, 2310-388618 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε.Α. 

Tμήματα CPV Τίτλος - 
Περιγραφή 

Συνολικό ποσό 
άνευ Φ.Π.Α. 

Τμήμα 01 38432200-4 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα 
επιστημονικών 
οργάνων της 

εταιρείας 
Metrohm 3.225,81 € 

Τμήμα 02 38432210-7 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα 
επιστημονικών 
οργάνων της 

εταιρείας Agilent 13.338,71 € 

Τμήμα 03 38434560-9 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα 
επιστημονικών 
οργάνων της 

εταιρείας 
Shimadzu 5.943,55 € 

Τμήμα 04 39230000-3 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα 
ειδικών χρήσεων 
για την εμφάνιση 
αποτυπωμάτων-

εντυπωμάτων 49.092,74 € 

Τμήμα 05 39225730-1  
 LA21-3 

Φιαλίδια αέριας 
χρωματογραφίας 
για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό 
αιθυλικής 
αλκοόλης 8.875,00 € 

Τμήμα 06 18937100-7 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
συσκευασίας 
πειστηρίων 

εγκληματολογικού 
ενδιαφέροντος 14.064,52 € 

Τμήμα 07 18937000-6 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
συσκευασίας 
πειστηρίων 

εγκληματολογικού 
ενδιαφέροντος 

υποθέσεων 
εμπρησμού 10.362,90 € 

Τμήμα 08 39300000-5 
LA21-3 

Ποικίλος 
εξοπλισμός για τη 

συσκευασία 
πειστηρίων 

εγκληματολογικού 
ενδιαφέροντος 1.991,94 € 

Τμήμα 09 24111800-3 
LA21-3 

Υλικό συντήρησης 
ψύξης πάγιου 
εξοπλισμού 

(Υγροποιημένο 
Άζωτο) 3.278,23 € 

Τμήμα 10 38437110-1 
LA21-3 

Ρύγχη σιφωνίων 
(πιπετών) 4.153,23 € 
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Τμήμα 11 33790000-4 
LA21-3 

Αναλώσιμα είδη 
εργαστηρίου 12.846,77 € 

Τμήμα 12 38434000-6 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα 
Γενετικου 
Αναλυτη 11.786,29 € 

Τμήμα 13 38437000-7 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
εξαρτήματα 
σιφωνίων 
(πιπετών) 6.774,19 € 

Τμήμα 14 38434540-3 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
βιοιατρικού 
εξοπλισμού 30.177,42 € 

Τμήμα 15 33954000-2 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
συλλογής 

βιολογικών 
στοιχείων 51.649,19 € 

Τμήμα 16 42642200-0 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα 
εργαλειομηχανών 

για την 
κατεργασία οστών 2.250,00 € 

Τμήμα 17 33772000-2 
LA21-3 

Αναλώσιμα είδη 
μιας χρήσης  4.487,90 € 

Τμήμα 18 35113200-1 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
εξοπλισμού 
βιολογικής 

προστασίας 3.338,71 € 

Τμήμα 19 38000000-5 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα για το 
σύστημα 
εκχύλισης  
Visiprep 5.919,35 € 

Τμήμα 20 31600000-2 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
ειδικού 

ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 4.463,71 € 

Τμήμα 21 30199500-5 
LA21-3 

Κουτιά 
αρχειοθέτησης 

πειστηρίων 
υποθέσεων 

εγκληματολογικού 
ενδιαφέροντος 1.826,61 € 

Τμήμα 22 38636000-2 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιμα 
ειδικών οπτικών 

οργάνων 1.612,90 € 

Τμήμα 23 44510000-8 
LA21-3 

Αναλώσιμα 
εργαλείων για την 

επεξεργασία 
πειστηρίων 

εγκληματολογικού 
ενδιαφέροντος 2.774,19 € 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

  
Κεφάλαιο Ι. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 

1.  Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρο 92 και 96 του Ν.4412/2016, ως ισχύει και  στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 από 
02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Οι προσφορές συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 Ορισμένα στοιχεία των προσφορών υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή, επί ποινή 
αποκλεισμού, όπως ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται, 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται απαραίτητα από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο 
θα αναγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα εντός αυτού, δικαιολογητικά. Ο φάκελος 
παραδίδεται ή αποστέλλεται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα 
επιστρέφεται στον προσφέροντα.  

      
2.  Περιεχόμενο προσφορών. 

 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
α.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και 
γ.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

2.1     Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  
Οι προσφέροντες, υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως με την προσφορά 
τους, τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» στον οποίο περιέχονται, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 
   2.1.1  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)*, το οποίο υποβάλλεται σε 

μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, ως ισχύει και το άρθρο 
15 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 [(Ε.Ε.Ε.Σ.)*: Πρόκειται για το European Single Procurement Document (ESPD) ή 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.]   

 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, 
ως ισχύει, αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 
(Α’75) και προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
κατά περίπτωση τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του Ν.4412/2016, ως ισχύει και της 
παρούσας Διακήρυξης και ειδικότερα ότι:   
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Ι. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, 
ως ισχύει, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, ήτοι: 

 
α.  Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος προσώπου που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τα κάτωθι 
αδικήματα:  

(1)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης 
– πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

(2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L192 της 
31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα. 

(3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 
164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166), 

(6)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή των εχόντων εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
 - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές, 
  - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
      -στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
β.  Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 

φόρων. 
γ.  Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
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δ. Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

ε.  Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

στ.  Ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις 
που οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό. 

ζ.    Υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

η.   Εάν  υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 48 του Ν.4412/2016, ως ισχύει 

θ.  Ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

ι.    Ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 79 του N.4412/2016, ως ισχύει.  

ια.  Ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση. 

ιβ. Ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ιγ.  Έχει επιβληθεί εις βάρος του οικονομικού φορέα η ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 73 και 74 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε 

από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον 
μέλος της.  
 

ΙΙ.  Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία αφορούν την καταλληλότητα του για 
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια, όπως αυτά καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
75 του Ν.4412/2016, ως ισχύει και αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα (Κεφ. V) της 
διακήρυξης.   

 
Σημ. 1:  Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5 
Ιανουαρίου 2016, υπογράφεται ψηφιακά, προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
Σημ. 2:  1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
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οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν. 
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
 Το ΕΕΕΣ στην περίπτωση στήριξης στις δυνατότητες άλλων. 

Ο προσφέρων που δεν πληροί τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις όσον αφορά 
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους 
δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις 
απαιτήσεις. 

Σ’ αυτή την περίπτωση ο προσφέρων, δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. (ή στο αντίστοιχο 
ΕΕΕΣ αν πρόκειται για προσφορά για περισσότερα Τμήματα), που υποβάλει, επί 
ποινή απαραδέκτου, ότι θα στηριχτεί σε άλλους οικονομικούς φορείς και 
υποβάλει, χωριστά έντυπα Ε.Ε.Ε.Σ., για κάθε οικονομικό φορέα, που θα του 
παράσχει στήριξη. 

Στο επισυναπτόμενο, χωριστό ΕΕΕΣ εκάστου οικονομικού φορέα, που θα παράσχει 
στήριξη στον προσφέροντα, δηλώνονται και υπογράφουν ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα 
(Σημ. 2), αντίστοιχα, για τον φορέα, που παράσχει στήριξη στον προσφέροντα. 

 
 

 Το ΕΕΕΣ στην περίπτωση υπεργολαβίας 
Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι, θα αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει, επί ποινή 
απαραδέκτου, στο Ε.Ε.Ε.Σ. (ή στο αντίστοιχο ΕΕΕΣ αν πρόκειται για προσφορά για 
περισσότερα Τμήματα) που υποβάλει, ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε υπεργολάβους, καθώς και τα στοιχεία των υπεργολάβων, που θα προτείνει (αρθρ. 
58 Ν.4412/2016, ως ισχύει). 

Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων, πέραν του δικού του Ε.Ε.Ε.Σ., υποβάλει, 
χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο (αρθρ. 131 Ν.4412/2016, ως 
ισχύει). Το χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. εκάστου υπεργολάβου, συμπληρώνεται ως προς τα μέρη 
I, II, III. Στο Έγγραφο δηλώνονται και υπογράφουν ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα (Σημ. 2), 
αντίστοιχα, για τον υπεργολάβο. 

Χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο, δεν απαιτείται να υποβληθεί μόνο στην 
περίπτωση που, αυτοί (υπεργολάβοι), δηλώνονται από τον ανάδοχο μετά την ανάθεση 
της σύμβασης και πριν την έναρξη εκτέλεσής της.  

 Το ΕΕΕΣ στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται χωριστά, για κάθε οικονομικό 
φορέα-μέλος της Ένωσης. 

Στο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. εκάστου μέλους της ένωσης, δηλώνονται και υπογράφουν 
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, τα παραπάνω 
αναφερόμενα πρόσωπα (Σημ. 2), αντίστοιχα, για το κάθε μέλος της ένωσης. 

Εφόσον η ένωση οικονομικών φορέων ενδιαφέρεται για περισσότερα Τμήματα του 
διαγωνισμού τότε τα ΕΕΕΣ των μελών της υποβάλλονται για κάθε Τμήμα.   
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει συμπληρώνεται και υποβάλλεται με την κάτωθι διαδικασία:  

 
α.   Από την αναθέτουσα Αρχή, εν προκειμένω το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εξαχθεί ένα αρχείο σε μορφή 
.xml  το οποίο δεν είναι αναγνώσιμο. Το εν λόγω αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο στα 
συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (για τον α/α του διαγωνισμού στο 
Σύστημα βλ. αρχική σελίδα της διακήρυξης).  

β.    Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml από το 
ΕΣΗΔΗΣ και το αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

γ. Ακολούθως, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el,   
επιλέγει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και  τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο σε μορφή .xml 
του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που προηγουμένως αποθήκευσε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του. 

δ.   Ακολούθως συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον 
τόπο σύνταξης. Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω 
του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.  

ε.    Το ΕΕΕΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται ανωτέρω. 

στ.  Ακολούθως το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο ΕΕΕΣ υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
(μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 
2.1.2   Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής – εκπροσώπησης του διαγωνιζόμενου, 

ήτοι: 
α.  Νομιμοποιητικά έγγραφα: 
-  Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλει το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του ή το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
τροποποιήσεών του ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου 
καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει (για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.). Ισχύοντα στοιχεία και 
έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν όλα τα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, καθώς και 
όσων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, εάν 
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

-    Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του.  

-   Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

- Εάν ο προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων, τότε τα ανωτέρω έγγραφα 
υποβάλλονται, κατά περίπτωση, για κάθε μέλος της ένωσης συνοδευόμενα από 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης, με το οποίο συστήνεται η 
Ένωση και αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια η έκταση και το είδος 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
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μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής της ένωσης. Στο εν 
λόγω Συμφωνητικό αναγράφεται επίσης ότι όλα τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και ότι σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση η ευθύνη αυτή θα εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. To ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται ψηφιακά από τους 
οικονομικούς φορείς – μέλη της ένωσης ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών σε 
περίπτωση που αυτοί (οικονομικοί φορείς) είναι νομικά πρόσωπα. 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων θα στηριχτεί σε δυνατότητες τρίτων οικονομικών 
φορέων ή προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε άλλους οικονομικούς φορείς 
υπό μορφή υπεργολαβίας, τότε θα πρέπει να υποβάλει, τα παραπάνω δικαιολογητικά, 
κατά περίπτωση, για τους εν λόγω οικονομικούς φορείς.  
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων τότε τα 
προαναφερόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται κατά περίπτωση, για κάθε οικονομικό 
φορέα – μέλος της ένωσης.   
 
β. Παραστατικό εκπροσώπησης 
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του, 

υποβάλλει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Παραστατικό εκπροσώπησης 
προσκομίζεται και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα μέλη της οποίας 
δεν επιθυμούν να υπογράφουν από κοινού την προσφορά τους, αλλά ορίζουν κοινό 
εκπρόσωπο για το σκοπό αυτό, ο οποίος εξουσιοδοτείται νομίμως, από τα μέλη της 
ένωσης. 

 
 

2.2. Περιεχόμενα (υπό)φάκελου «Τεχνική Προσφορά» .  
Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
α.  Η Τεχνική Προσφορά, όπως αυτή προκύπτει αυτόματα από το σύστημα (φύλλο 

συμμόρφωσης). Η συγκεκριμένη συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά ή 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο 
και υποβάλλεται μέσω του Συστήματος. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 Εφόσον η τεχνική προσφορά ενός προσφέροντα δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 
της στο ηλεκτρονικό φύλλο συμμόρφωσης του συστήματος, ο προσφέρων δύναται 
να παραπέμπει σε επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, υπογεγραμμένα ψηφιακά 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και στις Γενικές Επισημάνσεις του παρόντος 
Παραρτήματος.  

 
β.  Λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία, που ενδεχομένως απαιτούνται από το 

Παράρτημα ΣΤ΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών.  

 
 

Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  
 
1. Η τεχνική προσφορά (συστημικό φύλλο συμμόρφωσης) και κάθε δήλωση του 

προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο ή από τον 



     

Σελίδα 19 από 45 της υπ’ αριθ. 32/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 
 

νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Εάν ο 
προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων τότε τα παραπάνω υπογράφονται από 
κάθε οικονομικό φορέα-μέλος της ένωσης, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, εκτός 
αν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος, ο οποίος έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για 
το σκοπό αυτό.  

2. Προσφορές, που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

3. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή 
για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 
ΣΤ΄ της διακήρυξης. Η προσφορά τους θα αφορά το σύνολο των ειδών της 
προμηθείας για έκαστο Τμήμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο.   

4. Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

5. Όλα τα έντυπα που απαρτίζουν την τεχνική προσφορά συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, που τυχόν απαιτούνται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 
διακήρυξης, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

6. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ή κατασκευαστή 
κατά περίπτωση) και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των φυλλαδίων - εντύπων (Prospectus) του κατασκευαστή.  

7. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης 
της 05.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). Ειδικά τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

 
 
 

2.3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
1. Η Οικονομική Προσφορά των προσφερόντων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον 

(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά», επί ποινής απορρίψεως. [*(υπο)φάκελος:    
κατηγορία  επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

2. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

3.  Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα στοιχεία που 
απαρτίζουν την οικονομική προσφορά υπογράφονται από κάθε οικονομικό φορέα - μέλος 
της ένωσης, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, εκτός αν έχει οριστεί κοινός 
εκπρόσωπος και έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό, ο οποίος 
πρέπει να προσδιορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο συστάθηκε η ένωση. 

4. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
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5. Εφόσον η οικονομική προσφορά του προσφέροντα δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της 
στο ηλεκτρονικό φύλλο συμμόρφωσης του συστήματος, ο προσφέρων δύναται να 
παραπέμπει σε επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, υπογεγραμμένα ψηφιακά κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και στις Γενικές Επισημάνσεις του παρόντος Παραρτήματος. 

 
 
Α. Τιμή προσφοράς: 
1.  Οι προσφέροντες δίδουν στο Σύστημα τιμή προσφοράς, ανά τμήμα της προμήθειας. Η 

τιμή προσφοράς, δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη (μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, 
συσκευασίας κ.α.) για παράδοση των ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη. Η τιμή προσφοράς, αφορά το σύνολο της προμηθείας ανά τμήμα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, ως καθορίζεται στα Παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ 
της διακήρυξης. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η τιμή προσφοράς. 

2.  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

3.  Ο εκάστοτε Φ.Π.Α. σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

4.  Αναφορικά με το ύψος των κρατήσεων και της παρακράτησης φόρου εισοδήματος, 
ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. 

5.  Η αναγραφή της τιμής προσφοράς σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά 
ψηφία. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες στρογγυλοποιούν κατάλληλα την τιμή 
προσφοράς τους, σε δυο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που η αναγραφή της τιμής γίνει 
με περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.  Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχούν στα τμήματα για τα οποία οι 
συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στα δικαιολογητικά συμμετοχής και στην τεχνική 
προσφορά τους. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών η προσφορά τους θα απορρίπτεται ως 
ανεπίδεκτη εκτίμησης.   

7.  Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται επί της συνολικής τιμής 
προσφοράς ανά τμήμα χωρίς Φ.Π.Α. 

8.  Επισημαίνεται ότι η συνολική τιμή προσφοράς, δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 
Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ).  

9.  Οι τιμές προσφοράς, δεν υπόκεινται σε καμιά μεταβολή, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο και με τις τιμές αυτές θα συνάπτονται οι εκτελεστικές συμβάσεις, 
της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Για το λόγο αυτό προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής 
οποιασδήποτε τιμής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των τιμών προσφορών και αυτοί υποχρεούνται να τα 
παρέχουν. 

11. Προς επαλήθευση του τελευταίου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να συγκρίνει την τιμή 
προσφοράς με στοιχεία της αγοράς προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτές είναι 
συμφέρουσες για το Δημόσιο. 

12. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια ειδών οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές 
[άρθρο 88 Ν.4412/2016, ως ισχύει (Α΄-147)] σε σχέση με τα αγαθά, θα απαιτηθούν από 
τους οικονομικούς φορείς εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν.4412/2016, ως ισχύει 
(Α΄-147). Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών απαντήσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων 
οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, μετά από την προβλεπόμενη 
στην παρ. 4 του αρθρ. 88  του ιδίου ως άνω Νόμου, διαβούλευση με τον προσφέροντα. 
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 Γενικές Επισημάνσεις: 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) μέρες, προσμετρούμενες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης 
συνεπάγονται την απόρριψή τους.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, 
ως απαράδεκτη.  

 Εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών από τους προσφέροντες, 

μετά την κατάθεση της προσφοράς τους θα δίδονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 79 παρ.5 
και 102 του Ν.4412/2016 ως ισχύει, και μόνο μετά από έγγραφη κλήση της αναθέτουσας 
αρχής, τασσόμενης προς τούτο σχετικής προθεσμίας. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται από τον 
συμμετέχοντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς 
(υπο)φακέλους: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά», πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ως ισχύει, 
επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.  
Σημ.: Μέχρι της κατάλληλης τροποποίησης του Συστήματος από τον διαχειριστή του οι 
(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», εμφανίζονται ως 
ενιαίος (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». 

 Από τα δικαιολογητικά - έγγραφα, όσα εκδίδονται - υπογράφονται από τον προσφέροντα, 
φέρουν υποχρεωτικά την ψηφιακή υπογραφή του και σε περίπτωση που αυτός είναι 
νομικό πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, δεν υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντα αυτά. Για την ένωση 
οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα στοιχεία που απαρτίζουν την 
τεχνική και την οικονομική προσφορά υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε από κάθε 
οικονομικό φορέα - μέλος της ένωσης, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, είτε από 
κοινό εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό, ο 
οποίος πρέπει να προσδιορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο συστάθηκε η 
ένωση. Επίσης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και έντυπη υποβολή και 
για όσα δικαιολογητικά-έγγραφα της προσφοράς εκδίδονται - υπογράφονται από τρίτο, αλλά 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή αυτού (εκδίδοντα – υπογράφοντα). 

 Τέλος όσα δικαιολογητικά-έγγραφα εκδίδονται από τρίτο, πλην όμως δεν φέρουν την 
ψηφιακή υπογραφή του, υποβάλλονται από τον συμμετέχοντα, εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολή της προσφοράς του και σε 
έντυπη μορφή, πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 ως 
ισχύει, εντός των αντίστοιχων σφραγισμένων έντυπων φακέλων με τις ενδείξεις: 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»*. 
[(*): επειδή στο Σύστημα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η ηλεκτρονική προσφορά 
υποβάλλονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και μέχρι της τροποποίησής του  
(Συστήματος) από τον διαχειριστή του, τα δικαιολογητικά του εν λόγω (υπο)φακέλου τα 
οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά και εντύπως, δύναται να προσκομίζονται και σε ενιαίο 
φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»]. 

 Δηλώσεις τρίτων, που τυχόν απαιτούνται, εφόσον δεν υφίσταται από τη διακήρυξη 
υποχρέωση να υπογραφούν ψηφιακά, προσκομίζονται και εντύπως με την προβλεπόμενη 
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βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα αυτές, κατά την ισχύουσα 
Νομοθεσία.  

 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά / ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus), εφόσον 
απαιτούνται από το παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο και στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να 
υποβληθούν έντυπα. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλ. δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που 
αυτός (προσφέρων) είναι νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα 
σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου και υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή. 

 Οι ανωτέρω σφραγισμένοι έντυποι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» (ή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») και «Οικονομική 
Προσφορά», τοποθετούνται εντός φάκελου*, ο οποίος σφραγίζεται και στον οποίο 
αναγράφονται εξωτερικά: η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο 
αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία 
του οικονομικού φορέα και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή 
προσφορών.  

 Στον σφραγισμένο φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πέραν των επιμέρους φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» (ή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά») και «Οικονομική Προσφορά», εσωκλείεται, επί ποινή απαραδέκτου 
της προσφοράς, έγγραφο, όπου αναγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα 
δικαιολογητικά και έγγραφα της προσφοράς. 

 Ο σφραγισμένος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται στην Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισμού (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Οικονομικών / Τμήμα προμηθειών), 
είτε με ταχυδρομική αποστολή του, είτε με κατάθεσή του στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
από τον συμμετέχοντα, εντός της ως άνω προθεσμίας. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα 
υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
(*): Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με μεγάλο όγκο εντύπων εγγράφων, δύναται να 
χρησιμοποιούνται από τον προσφέροντα  περισσότεροι του ενός φάκελοι. Σε κάθε φάκελο 
αναγράφονται εξωτερικά τα ίδια ως άνω στοιχεία και επιπλέον τίθεται αρίθμηση π.χ. Φακ. 
1/5, Φακ. 2/5 κοκ. Κατ’ επέκταση δύναται να διαχωρίζονται και να σημαίνονται οι επιμέρους 
φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», 
οι οποίοι θα περιέχονται στους κυρίως φακέλους «Προσφορά».        

 Κατά την υποβολή της προσφοράς σημαίνονται από τον Οικονομικό Φορέα με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τεχνικό ή εμπορικό 
απόρρητο. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων υποβάλλει με την προσφορά του δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρει ρητά όλες τις διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της (άρθρο 21 Ν.4412/2016, ως 
ισχύει).  

 
 

Κεφάλαιο II. 
ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

I. Αποσφράγιση προσφορών. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των 
(ηλεκτρονικών και έντυπων) (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
προσφορά» από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.  
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II. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. Η Μόνιμη 
Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.) του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την 
πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
γνωμοδοτεί για την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς το Αποφαινόμενο Όργανο, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Παράλληλα, πραγματοποιείται από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος και αξιολόγηση των  
υποβληθέντων φακέλων τεχνικών προσφορών. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών 
Προσφορών γνωμοδοτεί περί της αποδοχής ή απόρριψης των τεχνικών προσφορών, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.  

III. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά 
στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων  των προσφορών, αποσφραγίζονται  από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής 
και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. Η ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ορίζεται με ειδική πρόκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα 
στάδια, δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν κατά την ως άνω διαδικασία.   

IV. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών. Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.) αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 86 και 
100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Οι οικονομικοί φορείς κατατάσσονται 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού και αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»). 

V.  Διευκρινίσεις – Συμπλήρωση εγγράφων. Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το 
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, όταν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν 
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

VI. Απόφαση για την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου. Κατόπιν της αξιολόγησης, 
κατά τα ανωτέρω, των οικονομικών προσφορών και της προαναφερόμενης 
γνωμοδότησης της Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ. / Α.Ε.Α. για αυτές, εκδίδεται απόφαση από το 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
των ανωτέρω σταδίων και αναδεικνύεται ο προσωρινός ανάδοχος. 

VII. Κατακύρωση. Με έγγραφη πρόσκληση ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει, σύμφωνα 
με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, 
από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.  

VIII. Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η Μόνιμη Επιτροπή 
Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών αποσφραγίζει τον ηλεκτρονικό και τον 
αντίστοιχο έντυπο φάκελο που τυχόν θα υποβληθεί από τον προσωρινό ανάδοχο με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και της νομιμότητας των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
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Αρχής να αποφανθεί εντέλει, με σχετική απόφασή του, για την κρίση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν 
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών.  

IX. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όσους υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές πλην του προσωρινού ανάδοχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 
4412/2016. 

X. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα 
με την παρ. 3 περ. γ’ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η απόφαση 
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

XI. Πρόσκληση του αναδόχου να υπογράψει τη σύμβαση, κατά τις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 105 του ως άνω Νόμου. 

XII. Κατ’ άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 100, 102, 103, 104 και 105 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει.     

 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο III. 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την ημερομηνία και 
ώρα, που καθορίζονται στην διακήρυξη (βλ. Πίνακα 3.α διατακτικού διακήρυξης), 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων και διαδικασιών για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παραλαμβάνει 
τους ενσφράγιστους έντυπους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή 
δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους προσφέροντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους «Προσφορά» και τους έντυπους (υπο)φακέλους με τις ενδείξεις:  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αυτή 
(επιτροπή) όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ανά φύλλο. Οι  ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
«Οικονομική Προσφορά», καθώς και οι αντίστοιχοι έντυποι (υπο)φάκελοι, που τυχόν 
υποβλήθηκαν, δεν αποσφραγίζονται. Οι δε έντυποι (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά», 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Υπηρεσία 
διενεργείας του διαγωνισμού. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, μέσω του συστήματος. 

Κατά την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται στην παραπάνω ειδοποίηση, η αρμόδια 
Επιτροπή (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φάκελων 
«Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά τα 
προηγούμενα στάδια και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική 
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πρόσβαση και στο περιεχόμενο των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», για 
ενημέρωση. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει και τους αντίστοιχους έντυπους 
φακέλους με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», που τυχόν υποβλήθηκαν (για όσες 
προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα δε αυτών 
μονογράφονται και σφραγίζονται  από την επιτροπή, ανά φύλλο. 

Κατ’ άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412 / 2016. 
 

Κεφάλαιο IV. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στη διακήρυξη. Συγκεκριμένα η 
Αναθέτουσα Αρχή μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
  Ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων. 
     Προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Η αρμόδια 

επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των τεχνικών προσφορών. 

 Αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, που υπέβαλαν αποδεκτές 
προσφορές. 

  Απευθύνει αιτήματά στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών, που τους ορίζονται. 

     Κατόπιν της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των 
οικονομικών προσφορών, εκδίδεται απόφαση από το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματά της. 

 
 

Κεφάλαιο V. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, 

ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο 
(«προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, 
που του αποστέλλεται, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ειδικής λειτουργίας του Συστήματος 
(όχι μέσω της «Επικοινωνίας»), σε μορφή αρχείου .pdf  και σε σφραγισμένο ηλεκτρονικό 
φάκελο, με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Μειοδότη)», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται και αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, κατά περίπτωση, προκειμένου να 
αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 
του Ν.4412/2016, ως ισχύει, καθώς επίσης και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
75 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, ως ισχύει. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο στην 
αρμόδια Υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, πλην όσων εκδίδονται – υπογράφονται 
από τον προσφέροντα, τα οποία υπογράφονται υποχρεωτικά ψηφιακά από αυτόν και σε 
περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του και για τα οποία 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Επίσης, δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για τα δικαιολογητικά, 
που εκδίδονται - υπογράφονται από τρίτο, αλλά φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή 
(εκδίδοντα-υπογράφοντα). Τέλος δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή και όσα 
δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στους ιστότοπους του Εθνικού Τυπογραφείου και του οικείου 
ΓΕΜΗ, δεδομένου ότι, η αναθέτουσα αρχή έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτούς (ιστότοπους) 
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και ως εκ τούτου έχει την δυνατότητα, να επαληθεύσει την ακρίβεια και γνησιότητα των 
σχετικών δικαιολογητικών ή σε εθνική βάση δεδομένων οποιουδήποτε κράτους – μέλους της 
Ε.Ε., η οποία διατίθεται δωρεάν. Δηλώσεις τρίτων που τυχόν απαιτούνται, εφόσον δεν 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, προσκομίζονται και εντύπως με την προβλεπόμενη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα αυτές, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Τα έντυπα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 4250/2014, ως ισχύει, υποβάλλονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού σε 
σφραγισμένο έντυπο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται εξωτερικά: η ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της Διακήρυξης και το 
αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα) και τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου. 

Στον φάκελο, μαζί με τα δικαιολογητικά, επισυνάπτεται έγγραφο όπου αναγράφονται 
αναλυτικά τα περιεχόμενά του. Ο εν λόγω φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται 
στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, συνοδευόμενος σε κάθε περίπτωση από διαβιβαστικό 
έγγραφο, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Η 
αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση μη προσκόμισης ή διαπίστωσης ελλείψεων επί των 
δικαιολογητικών, παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία για προσκόμιση ή 
συμπλήρωση αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 103 του ως άνω Νόμου. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ως 
άνω νόμου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης του 
διαγωνισμού. Αν ουδείς από τους προσφέροντες υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ως άνω νόμου και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης του 
διαγωνισμού. Αν ουδείς από τους προσφέροντες προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, ως ισχύει 
και με την παρούσα Διακήρυξη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου,  
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του ως άνω νόμου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει των κριτηρίων ανάθεσης του διαγωνισμού. Αν ουδείς από τους προσφέροντες 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής, όπως έχουν οριστεί με την παρούσα Διακήρυξη,  η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληροί, στο ΕΕΕΣ που υπέβαλε κατά το άρθρο 79 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει και τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα, προκειμένου να μην 
καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του (προσφέροντα), εφόσον έχει κατατεθεί, 
πρέπει να προηγείται έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 
3 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 104 του Ν.4412/2016, ως 
ισχύει. 
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1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (προσωρινού αναδόχου) και 
υποβάλλονται από αυτόν, είναι: 

 
1.1   Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος των 
προσώπων, που δηλώθηκαν και υπέγραψαν το ΕΕΕΣ, που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 
α)   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β)   δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ)   απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

 
 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 



     

Σελίδα 28 από 45 της υπ’ αριθ. 32/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 
 

 
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, αφορά τα ίδια πρόσωπα που δηλώθηκαν και 

προσυπέγραψαν το ΕΕΕΣ, που υποβλήθηκε από τον προσφέροντα. 
 

1.2   Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου,  από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί 
υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε 
ειδική εκκαθάριση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 

1.3     Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει), από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος σε αυτό κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς και το 
ειδικό επάγγελμα του, το οποίο είναι συναφή – εν σχέση με το αντικείμενο της 
προμήθειας. 

1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα). Εφόσον ο 
οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης.   

1.5     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
(φορολογική ενημερότητα). 

 
Επισημάνσεις επί των δικαιολογητικών προσωπικής κατάστασης του προσωρινού 
αναδόχου: 
– Σε περίπτωση, που ο προσωρινός ανάδοχος, είναι ένωση οικονομικών φορέων, τα 

παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου, υποβάλλονται, κατά 
περίπτωση, για κάθε οικ. φορέα, που συμμετέχει στην ένωση. 

– Σε περίπτωση, που ο προσωρινός ανάδοχος, στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων (τεχνικές και επαγγελματικές), θα πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου και για τον οικονομικό φορέα, 
που θα του παράσχει στήριξη, καθώς και οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο, 
προκειμένου να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.  

– Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος αναφέρει στην προσφορά του ότι θα 
αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να 
υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου, για κάθε 
υπεργολάβο, συνοδευόμενα από δήλωσή του, υπογεγραμμένη ψηφιακά, όπου θα 
γίνεται αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται 
ενδεχομένως, να αναθέσει στον καθένα τους.   

– Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα καταγωγής ή η χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο  
οικονομικός φορέας δεν εκδίδει κάποιο από  έγγραφο ή πιστοποιητικό της παρ. 1 του 
Κεφαλαίου αυτού ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου αυτού, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική 
ικανότητα του προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ως άνω αναφερόμενα, από αυτόν, είναι: 

α. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Η εν λόγω  
βεβαίωση εκδίδεται μετά την σχετική ειδοποίηση για υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.   

β. Ισολογισμούς (ή σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 
των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων) της τελευταίας τριετίας, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο ελάχιστος συνολικός κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα, κατά 
μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 1/3 της 
εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, το οποίο πρόκειται να του κατακυρωθεί. Εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή 
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 
  

 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όταν στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου). 
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει επικαλεστεί στην προσφορά του 

στήριξη στις ικανότητες άλλου φορέα για να αποδείξει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια, τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. 2. του 
Κεφαλαίου αυτού, δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα 
παράσχει τους αναγκαίους πόρους στον προσωρινό ανάδοχο, συνοδευόμενα από τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 του παρόντος Κεφαλαίου και της 
παραγράφου 2.1.2. του Κεφαλαίου Ι, κατά περίπτωση, για τον παρέχοντα στήριξη 
οικονομικό φορέα, καθώς και οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο, προκειμένου να 
αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. Στην περίπτωση αυτή η 
επάρκεια του προσωρινού αναδόχου ελέγχεται αθροιστικά με την επάρκεια του 
παρέχοντα στήριξη. 

 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ένωση οικ. φορέων). 
Σε περίπτωση, που ο προσωρινός ανάδοχος είναι ένωση, που υπέβαλε κοινή 

προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου, 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης, ελέγχονται όμως για τους συμμετέχοντες 
στην ένωση, αθροιστικά.  

 
 

Κεφάλαιο VI. 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ. 
Η αποσφράγιση των φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσωρινού 

αναδόχου, γίνεται σε ημερομηνία, που θα ορίζεται στην σχετική ειδοποίηση προς αυτούς για 
υποβολή δικαιολογητικών μέσω του Συστήματος. Πέραν του προσωρινού αναδόχου 
ειδοποιούνται και οι λοιποί συμμετέχοντες, που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 
103 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 
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Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων και διαδικασιών 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Κατά τον ίδιο χρόνο αποσφραγίζονται και οι έντυποι 
φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών από τα ως άνω όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής.     
 

 
 

Κεφάλαιο VII. 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –  

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
Εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλει ορθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

Κεφαλαίου V του παρόντος Παραρτήματος, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση 
κατακύρωσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως 
ισχύει. Με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να 
κατακυρώσει μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, κατά ποσοστό τοις εκατό, των ειδών της 
προμήθειας στον Ανάδοχο, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που έχουν επέλθει στις 
ανάγκες τις στο μεταξύ διάστημα. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην 
περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας και το 50% στην περίπτωση κατακύρωσης 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.      

Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 105 
Ν.4412/2016, ως ισχύει, σε όλους τους προσφέροντες, πλην του προσωρινού αναδόχου, 
εφόσον αυτοί υπάρχουν. Η εν λόγω απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου.   

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, για κάθε 
Τμήμα, εντός προθεσμίας την οποία θέτει η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, ο προσωρινός ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

Η Συμφωνία - Πλαίσιο υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και το κείμενό 
της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως η προσφορά, η 
διακήρυξη και η ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

 
 
 
 

Κεφάλαιο VIII. 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο, που έχει συναφθεί για ένα Τμήμα του 

διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ενεργοποιεί εκτελεστικές συμβάσεις αυτής 
(Συμφωνίας-Πλαίσιο). Για κάθε Συμφωνία – Πλαίσιο, μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι τρείς 
(3) εκτελεστικές συμβάσεις, που θα αφορούν τις ετήσιες ανάγκες του Αγοραστή. Οι όροι 
έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, θα είναι οι καθοριζόμενοι στην αντίστοιχη Συμφωνία – 
Πλαίσιο. 
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Προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκτελεστική σύμβαση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, η 
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης της εκτελεστικής σύμβασης, την οποία 
κοινοποιεί στον Ανάδοχο.   

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο ο οποίος ακολούθως προσκαλείται 
εγγράφως να προσέλθει, εντός προθεσμίας την οποία θέτει η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία δε 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης. Εντός του διαστήματος 
αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του προσώπου, που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

 
 
 
 

Κεφάλαιο ΙΧ. 
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας, η οποία εκδίδεται ή συντελείται, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, 
ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση της 
σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ιδίου Νόμου. Η 
εν λόγω προδικαστική προσφυγή ασκείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 361 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει και κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του π.δ. 39/2017, μετά του παραβόλου του άρθρου 5 του ιδίου π.δ.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
απόφαση της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, μπορεί να ασκήσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της 
απόφασής της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. Οι αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 373 του ως άνω Νόμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει και στο π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
 
 
 

Κεφάλαιο Χ. 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
χώρου, ή στα Κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. Μ.Ε.Δ.Ε ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ως ισχύει  και 
στην παράγραφο 1.2.1 και 1.2.1.1 του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 (ΦΕΚ 
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1924/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της ένωσης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην 
όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
ένωσης, τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 
 
1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι προσωρινοί ανάδοχοι, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία – πλαίσιο, είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας – πλαίσιο, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Το ύψος της εγγύησης αυτής 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.   

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, πρέπει να ισχύει μέχρι τουλάχιστον τρείς μήνες μετά τη 
λήξη ισχύος της  συμφωνίας – πλαίσιο και θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ 
έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, καταπίπτει στην 
περίπτωση παραβίασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτοί ειδικότερα ορίζονται 
σε αυτή (αρθρ. 72 Ν.4412/2016, ως ισχύει).  

 
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Για την καλή εκτέλεση των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο, οι 
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν εγγύηση, η οποία πρέπει να καλύπτει το 5% 
της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.  

Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, 
πρέπει να ισχύει μέχρι τουλάχιστον τρείς (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της εκτελεστικής 
σύμβασης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, επιστρέφεται με την οριστική 
παραλαβή του συνόλου ειδών της προμήθειας, που αφορά η εκτελεστική σύμβαση.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, καταπίπτει στην 
περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτοί ειδικότερα ορίζονται στην 
σχετική εκτελεστική σύμβαση (αρθρ. 72 Ν.4412/2016, ως ισχύει).  

 
3.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

    Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί να του χορηγηθεί προκαταβολή, υποχρεούται να 
καταθέσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής. Προκαταβολή μπορεί να ζητηθεί μέχρι 
ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και αυτή 
(προκαταβολή) είναι έντοκη από την καταβολή της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

   Αν η αιτούμενη προκαταβολή δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής 
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, επειδή για το 
συγκεκριμένο διαγωνισμό προβλέπεται κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής 
εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, η οποία καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής. Αν όμως ζητηθεί από τον ανάδοχο προκαταβολή μεγαλύτερη του πέντε τοις 
εκατό (5%) της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ  και μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, θα 
λαμβάνεται μόνο με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που καλύπτει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής.  

   Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρις της επιστροφής της στον εκδότη της. 
     Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα και καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
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   Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης.  

   Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

   Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 
 
 
 

Κεφάλαιο ΧΙ. 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

(μετά την ανάθεση της σύμβασης). 
Η υπεργολαβία μπορεί να προτείνεται είτε από τον προσφέροντα με την προσφορά του, 

είτε από τον ανάδοχο μετά την ανάθεση της σύμβασης και πριν την έναρξη εκτέλεσής της. 
Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλ. οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των αρθρ. 
73 και 74 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, καθώς και η μη αθέτηση των υποχρεώσεων του αρθρ. 
18 παρ. 2 του ιδίου Νόμου για αυτούς (υπεργολάβους), προσκομίζονται από τον ανάδοχο αντί 
της υπεύθυνης δήλωσης, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του Κεφ. V του παρόντος 
Παραρτήματος, για τον υπεργολάβο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 58 και 
131 του Ν. 4412 / 2016. 

 
 

Κεφάλαιο ΧΙΙ. 
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. 
Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε τμήματος, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Λοιπούς Όρους 
κάθε τμήματος (Βλ. Τμήμα 04). Σε περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης μεσολαβεί ο μήνας 
Αύγουστος αυτός δεν προσμετράται. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία στην οποία πρόκειται να 
παραδοθούν τα υπό προμήθεια υλικά για την ημερομηνία που προτίθεται να τα παραδώσει, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται πάντα 
κατόπιν σχετικής συνεννόησης του προμηθευτή με την αρμόδια Επιτροπή Οριστικής 
Παραλαβής των υλικών. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των υλικών θα πρέπει να συνεδριάσει εντός δέκα (10) 
ημερών από την παράδοση του συνόλου των υλικών, προκειμένου να συντάξει πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και 
στους Λοιπούς Όρους. 

 
Τρόπος παράδοσης – παραλαβής των Υλικών 
Κατά την οριστική παραλαβή των υλικών η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής διενεργεί 

ποιοτικό – μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή απόρριψης το οποίο και κοινοποιεί στον προμηθευτή. Στην παραλαβή καλείται 
να παραστεί εφόσον επιθυμεί και ο προμηθευτής. 

Μετά από κάθε παράδοση υλικού στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας (Δ.Ε.Ε. / 
Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) όπως αυτή ορίζεται σε κάθε τμήμα του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και στους 
Λοιπούς Όρους, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην αντίστοιχη υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, στο οποίο να αναγράφεται 
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η ημερομηνία παράδοσης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 
οποίας παραδόθηκε. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, παραδίδει 
αυτά προς αποθήκευση, επί αποδείξει, στον αρμόδιο του εργαστηρίου για το οποίο 
διενεργήθηκε η προμήθεια.  

 
Απόρριψη υλικών λόγω παρεκκλίσεων από τους όρους της σύμβασης 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής απορρίψει το υλικό, πρέπει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 να αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους της σύμβασης και τους 
λόγους της απόρριψης και να γνωματεύσει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 
 
Αντικατάσταση Απορριφθέντων Υλικών 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής 
μπορεί να εγκρίνει την αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις 

 
Τόπος παράδοσης των Υλικών 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στις 

Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών 
Προδιαγραφών και τους Λοιπούς Όρους κάθε τμήματος. Ο τίτλος των Υπηρεσιών με τις 
διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων είναι: 
 

α/α Υπηρεσία Διεύθυνση Παράδοσης 
Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 

1 

Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών 

Ερευνών 

(Δ.Ε.Ε.) 

Λεωφόρος Αθηνών και 

Αντιγόνης αρ. 2-6, 

Τ.Κ. 104 42, Αθήνα 

210-5103376 

2 

Υποδιεύθυνση 
Εγκληματολογικών 
Ερευνών Βορείου 

Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) 

Μοναστηρίου 326, 4ος 

όροφος 

Τ.Κ. 541 21, 

Θεσσαλονίκη 

2310-388618 

 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής 
στις υποχρεώσεις του και να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 
υλικών. 



     

Σελίδα 35 από 45 της υπ’ αριθ. 32/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 
 

 Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο προμηθευτής οφείλει να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις εγγυήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 Η μέριμνα της μεταφοράς των υλικών στην έδρα της εκάστοτε Υπηρεσίας, καθώς και το 
συνεπαγόμενο κόστος αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. 
 Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με 
τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 
 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού χρόνου 
παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 
προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος 
προμήθειας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.   
 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (αρθρ. 
204 Ν.4412/2016, ως ισχύει). 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

 
Κεφάλαιο ΧΙII. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Συμφωνίας-πλαίσιο. Επίσης οι ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν 
την τήρηση της ως άνω απαίτησης από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε 
άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 

Κεφάλαιο ΧΙV. 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ. 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών που αυτή αφορά, δύναται 
να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Ομοίως, δύναται να παρατείνεται για 
χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο η προθεσμία εντός της οποίας, πρέπει να εκτελούνται οι 
παραγγελίες του αγοραστή.    

Στην περίπτωση παράτασης των εν λόγω προθεσμιών συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
διεκπεραίωση εκ μέρους του Αναδόχου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
παράτασης των προθεσμιών αυτών, επιβάλλονται κυρώσεις κατά το άρθρο 207 του ως άνω 
Νόμου.  
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Το ύψος του πρόστιμου ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας, 
χωρίς Φ.Π.Α., της ποσότητας που δεν έχει διαθέσιμη ο Ανάδοχος ή που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 207 του ως άνω Νόμου, για 
παράταση ίση με τον αρχικό χρόνο παράδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 207 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

Εάν οι ως άνω προθεσμίες λήξουν, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει παραταθείσα κατά τα ανωτέρω, προθεσμία, χωρίς το σύνολο των ποσοτήτων να 
είναι διαθέσιμες στον Αγοραστή ή χωρίς να έχει παραδοθεί το σύνολο των ποσοτήτων, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά το άρθρο 206 παρ. 5 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

 
 
 
 
 

Κεφάλαιο ΧV. 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
     Κατά την οριστική παραλαβή των υλικών η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής διενεργεί 

ποιοτικό – μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή απόρριψης το οποίο και κοινοποιεί στον προμηθευτή. Στην παραλαβή καλείται 
να παραστεί εφόσον επιθυμεί και ο προμηθευτής. 

     Μετά από κάθε παράδοση υλικού στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας (Δ.Ε.Ε. / 
Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) όπως αυτή ορίζεται σε κάθε τμήμα του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και στους 
Λοιπούς Όρους, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην αντίστοιχη υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, στο οποίο να αναγράφεται 
η ημερομηνία παράδοσης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 
οποίας παραδόθηκε. 

     Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, παραδίδει 
αυτά προς αποθήκευση, επί αποδείξει, στον αρμόδιο του εργαστηρίου για το οποίο 
διενεργήθηκε η προμήθεια.  

    Σε περίπτωση που η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής απορρίψει το υλικό, πρέπει 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 να αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους της σύμβασης και τους 
λόγους της απόρριψης και να γνωματεύσει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

    Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής 
μπορεί να εγκρίνει την αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, κατόπιν ρητής 
δήλωσής του στην κατατεθείσα προσφορά του, ως εξής: 

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που 
παραλήφθηκαν οριστικά.  

β) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με την 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης, που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει και το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσης. Η 
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας της προμήθειας με τον συνολικό ΦΠΑ, θα γίνει 
μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Κατά την 
εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υλικού. Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το ύψος του 
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επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής (χρόνος έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος 
ή της επιταγής) προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και θα παραμείνει σταθερό 
μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (Υπ’ αριθμ. 2/51557/0026 
από 10-9-2001 (ΦΕΚ B΄-1209)). 

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών των τελευταίων ειδών 
της προμήθειας, να καταθέσει στον Αγοραστή, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 200 παρ. 5 
του Ν.4412/2016, ως ισχύει, δικαιολογητικά πληρωμής, για όλα τα είδη που παραλήφθηκαν 
οριστικά και ποιοτικά από την Επιτροπή, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εκτελεστικής 
σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα παραστατικά, θα εκδίδονται από τον 
ανάδοχο μετά τη σύνταξη του ανωτέρω (τελευταίου) πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Ο Αγοραστής, μόλις συγκεντρώσει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πληρωμής, τα 
υποβάλλει στην Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α., όπου ελέγχονται και προωθούνται περαιτέρω 
στην Αρμόδια Διεύθυνση της Γενική Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για τον τελικό έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης.  

Η πληρωμή πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής από τον Αγοραστή, όλων των δικαιολογητικών πληρωμής του αναδόχου.  

Για την πληρωμή ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν. 
4152/2013 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση. 

Σε περίπτωση, που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία ο ανάδοχος δικαιούται τους 
νόμιμους τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση της Υπηρεσίας.  

Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1699 του τακτικού 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» οικονομικών ετών 2018 - 
2019 - 2020. 

Για τις κρατήσεις και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 
 
 
 
 

Κεφάλαιο ΧVΙ. 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. 
 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 
5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 

 
 
 
 

Κεφάλαιο ΧVΙΙ. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η συμφωνία – πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις, που συνάπτονται στο πλαίσιο 
αυτής, μπορούν να τροποποιηθούν, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 
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Κεφάλαιο ΧVΙΙI. 
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει οποιαδήποτε από τις 
συμφωνίες – πλαίσιο που θα συναφθούν και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε εκτελεστική αυτών 
σύμβαση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσή τους, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 133 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει.    
 
 

Κεφάλαιο ΧIX. 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, ως ισχύει και τους όρους της διακήρυξης ή στην περίπτωση που κανένας 
από τους προσφέροντες (προσωρινούς αναδόχους) δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
- Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
- Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

- Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
- Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
- Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
- Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας  υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 
 

Κεφάλαιο ΧX. 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία-πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα 
καταρτισθούν με βάση αυτή, διέπονται αποκλειστικά, από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, ο Προμηθευτής υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων (Αθηνών). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ΄ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Για την ανάθεση της συμφωνίας – πλαίσιο, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν 

κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Κριτήριο 
ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή.  
 

Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό ως χαμηλότερη τιμή λογίζεται η χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς και η σύγκριση θα γίνεται ανά Τμήμα. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412 / 2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ' 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και 

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 
 

2. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των συμφωνιών - πλαίσιο και δικαιούται 
να τις αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, 
χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους 
συμμετέχοντες. Ομοίως η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση 
Συμφωνίας-Πλαίσιο, που θα συναφθεί με Ανάδοχο.  
 

3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις  ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμώνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 

 
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
 
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε 
τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων 
του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή 
λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

 
6. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα 

πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, που τυχόν απαιτούνται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των τεχνικών προδιαγραφών 
– απαιτήσεων της διακήρυξης, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Προκειμένου περί αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων 
του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-
188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση τους 
στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

 
7. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 

ξενόγλωσσου. 
 
8. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα, που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.  
 
9. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για 

οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. 
 
10. Η διαπίστωση της υποδομής των προσφερόντων μπορεί να γίνεται από επιτροπή, που θα 

συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα 
δε έξοδα αυτής σε συντρέχουσα περίπτωση βαρύνουν τον ανάδοχο.  
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11. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιαδήποτε 
μισθωτού του αναδόχου. Η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή στον  
ανάδοχο του αντίτιμου της προμήθειας, που παρελήφθη οριστικά από τον Αγοραστή, για τον 
οποίο προορίζονταν. 
 

12. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

(1) 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ.................................................                      Ημερομηνία έκδοσης.......................... 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ. ............... για #.......................# ευρώ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας 
……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε 
περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
#.................# ευρώ, για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο με αριθμό................... που 
αφορά …………. (συμπληρώνεται ο τίτλος της Συμφωνίας-Πλαίσιο) και συνάφθηκε κατόπιν 
του διαγωνισμό της … - … - ……. (σημ.: συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
για την υποβολή προσφορών) με αντικείμενο …….………..…… (συμπληρώνεται το 
αντικείμενο του διαγωνισμού) εκτιμώμενης αξίας #.................. # σύμφωνα με τη με αριθμό 
32/2017 Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σ’ εμάς. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιώνεται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζόμενου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



     

Σελίδα 43 από 45 της υπ’ αριθ. 32/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 
 

 
(2) 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ................................................................            Ημερομηνία έκδοσης.......................... 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ. ............... για #.......................# ευρώ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε περίπτωση Ένωσης: των 
Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
#.................# ευρώ, για την καλή εκτέλεση της με αριθμό …….. εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ 
αριθ. ……… Συμφωνίας – Πλαίσιο, που αφορά …….. (συμπληρώνεται ο τίτλος της Συμφωνίας-
Πλαίσιο), η οποία συνάφθηκε κατόπιν του διαγωνισμού της … - … - ……. (σημ.: συμπληρώνεται η 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών) με αντικείμενο …….………..…… 
(συμπληρώνεται το αντικείμενο του διαγωνισμού) εκτιμώμενης αξίας #.................. #,  σύμφωνα με 
τη με αριθμό 32/2017 Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιώνεται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζόμενου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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(3) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ ήτοι #...................................# ευρώ. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την 
επωνυμία ……….…..........……..………... οδός ……………………….…. αριθμός ..…. ΤΚ 
……….., Α.Φ.Μ…………………..} {ή σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών  
α)…….…..... οδός............................. αριθμός.................., ΤΚ……………, 
Α.Φ.Μ…………………... 
β)……….….  οδός............................. αριθμός................., ΤΚ……………, 
Α.Φ.Μ…………………… 
γ)…………... οδός............................. αριθμός................., ΤΚ……………, 
Α.Φ.Μ…………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των 
#........................# ευρώ, για τη λήψη από αυτήν ποσού προκαταβολής #.........................# 
ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………… από ………….. σύμβαση, που υπέγραψε μαζί 
σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια ….………………………………………………… 
(συμπληρώνεται το αντικείμενο του διαγωνισμού) προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 32/2017 Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σ’ εμάς. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Το όριο ισχύει μόνο για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΣΤ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα διακήρυξη, ηλεκτρονικό αρχείο με 
τίτλο ‘’ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ’’. 
Υπενθυμίζεται ότι ένας προσφέρων δεν υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για όλα τα Τμήματα, 
υποχρεούται όμως να υποβάλει προσφορά για όλα τα είδη καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-
πλαίσιο, που αφορά το Τμήμα για το οποίο ενδιαφέρεται. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Προµήθεια αναλωσίµων 

υλικών για τα έτη 2018, 

2019 & 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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Μέρος I 

 
Εισαγωγή 

 

Με την υπ’ αριθ. 8030/10/1301-δ΄ από 29/06/2017 απόφαση της ∆ιεύθυνσης 

Εγκληµατολογικών Ερευνών / Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών, συστάθηκε επιτροπή 

έκδοσης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών µε θέµα την προµήθεια αναλωσίµων υλικών, 

προς κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (∆.Ε.Ε.) για τα έτη 

2018, 2019 & 2020. 

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών καλύπτει τα είδη µε τις λεπτοµερείς τεχνικές 

προδιαγραφές τους, τις απαιτήσεις και τον τρόπο παραλαβής και ελέγχου των υπό 

προµήθεια υλικών. 

 

 

Τµήµατα προµήθειας 

 

Η προµήθεια των αναλωσίµων υλικών διαιρείται σε είκοσι τρία (23) οµαδοποιηµένα τµήµατα 

µε κριτήριο τη συνάφεια των ειδών, τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εργαστηρίου της υπηρεσίας, 

πληροφορίες από διαγωνισµούς προηγούµενων ετών της Υπηρεσίας µας και των στοιχείων 

της αγοράς.  

Τα τµήµατα µε τον αριθµό CPV και το αντίστοιχο µέγιστο συνολικό ποσό που αναλογεί σε 

καθένα από αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Tµήµατα CPV Τίτλος - Περιγραφή 
Συνολικό 
ποσό µε 
Φ.Π.Α. 

Τµήµα 01 
38432200-4 

DA44-3 / LA21-3 
Αναλώσιµα επιστηµονικών οργάνων της 

εταιρείας Metrohm 
4.000,00 € 

Τµήµα 02 
38432210-7 

DA44-3 / LA21-3 
Αναλώσιµα επιστηµονικών οργάνων της 

εταιρείας Agilent 
16.540,00 € 

Τµήµα 03 
38434560-9 

DA44-3 / LA21-3 
Αναλώσιµα επιστηµονικών οργάνων της 

εταιρείας Shimadzu 
7.370,00 € 

Τµήµα 04 
39230000-3 

DA44-3 / LA21-3 
Αναλώσιµα ειδικών χρήσεων για την 

εµφάνιση αποτυπωµάτων-εντυπωµάτων 60.875,00 € 

Τµήµα 05 39225730-1  
 LA21-3 

Φιαλίδια αέριας χρωµατογραφίας για τον 
ποσοτικό προσδιορισµό αιθυλικής αλκοόλης 

11.005,00 € 

Τµήµα 06 18937100-7 
LA21-3 

Αναλώσιµα συσκευασίας πειστηρίων 
εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος 

17.440,00 € 

Τµήµα 07 18937000-6 
LA21-3 

Αναλώσιµα συσκευασίας πειστηρίων 
εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος υποθέσεων 

εµπρησµού 
12.850,00 € 
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Τµήµα 08 39300000-5 
LA21-3 

Ποικίλος εξοπλισµός για τη συσκευασία 
πειστηρίων εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος 

2.470,00 € 

Τµήµα 09 24111800-3 
LA21-3 

Υλικό συντήρησης ψύξης πάγιου εξοπλισµού 
(Υγροποιηµένο Άζωτο) 4.065,00 € 

Τµήµα 10 38437110-1 
LA21-3 

Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 5.150,00 € 

Τµήµα 11 33790000-4 
LA21-3 

Αναλώσιµα είδη εργαστηρίου 15.930,00 € 

Τµήµα 12 
38434000-6 

DA44-3 / LA21-3 
Αναλώσιµα Γενετικου Αναλυτη 14.615,00 € 

Τµήµα 13 38437000-7 
LA21-3 

Αναλώσιµα εξαρτήµατα σιφωνίων (πιπετών) 8.400,00 € 

Τµήµα 14 38434540-3 
LA21-3 

Αναλώσιµα βιοιατρικού εξοπλισµού 37.420,00 € 

Τµήµα 15 33954000-2 
LA21-3 

Αναλώσιµα συλλογής βιολογικών στοιχείων 64.045,00 € 

Τµήµα 16 
42642200-0 

DA44-3 / LA21-3 
Αναλώσιµα εργαλειοµηχανών για την 

κατεργασία οστών 
2.790,00 € 

Τµήµα 17 33772000-2 
LA21-3 

Αναλώσιµα είδη µιας χρήσης  5.565,00 € 

Τµήµα 18 35113200-1 
LA21-3 

Αναλώσιµα εξοπλισµού βιολογικής 
προστασίας 

4.140,00 € 

Τµήµα 19 38000000-5 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιµα για το σύστηµα εκχύλισης  
Visiprep 

7.340,00 € 

Τµήµα 20 31600000-2 
LA21-3 

Αναλώσιµα ειδικού ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού 

5.535,00 € 

Τµήµα 21 30199500-5 
LA21-3 

Κουτιά αρχειοθέτησης πειστηρίων 
υποθέσεων εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος 2.265,00 € 

Τµήµα 22 38636000-2 
DA44-3 / LA21-3 

Αναλώσιµα ειδικών οπτικών οργάνων 2.000,00 € 

Τµήµα 23 44510000-8 
LA21-3 

Αναλώσιµα εργαλείων για την επεξεργασία 
πειστηρίων εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος 

3.440,00 € 

 

 

Αρκτικόλεξα  

 

Αρκτικόλεξο Ανάπτυξη 

∆.Ε.Ε. ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών 

Υ.Ε.Ε.Β.Ε. Υποδιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 

Υ.Β.Β.Ε.Α. Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχηµικών Εξετάσεων και Αναλύσεων 
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Μέρος II 

 
Γενικοί όροι 

 

Οι γενικοί όροι αναφέρονται στον χρόνο, τόπο και τρόπο παραλαβής του συνόλου της 

προµήθειας και ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες της εκτέλεσης του συνόλου των τµηµάτων της 

σύµβασης, πλην των ειδικότερων όρων που ορίζονται στους Πίνακες Τεχνικών 

Προδιαγραφών και στους Λοιπούς Όρους του κάθε τµήµατος, οι οποίοι και κατισχύουν των 

γενικών όρων. 

 

 

Τρόπος Κατάθεσης Προσφορών 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών θα πρέπει να  είναι σύµφωνα µε τις ζητούµενες 

τεχνικές προδιαγραφές. Για τα προκηρυσσόµενα είδη αποδεκτές θα γίνονται οι προσφορές 

υπό τον όρο ότι η συνολική προσφερόµενη ποσότητα (τεµάχια ή όγκος ή βάρος) δεν είναι 

µικρότερη από την αντίστοιχη συνολικά αιτούµενη ανά είδος.  

 

 
Επιτροπές Αξιολόγησης και Παραλαβής 

 

Για την ορθή εκτέλεση της παραλαβής όλων των ειδών του διαγωνισµού, προτείνεται η 

συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών µε το αντίστοιχο αντικείµενο: 

 

Τριµελής Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των Υλικών της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. 
Μια (1) τριµελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα είναι αρµόδια για την παραλαβή των 

υλικών που πρόκειται να παραδοθούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Υποδιεύθυνσης 

Εγκληµατολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), ήτοι το υπ’ αριθ. 8 είδος του 

Τµήµατος 23 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και Οριστικής Παραλαβής των Υλικών 

της ∆.Ε.Ε. 
Μια (1) πενταµελής Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των Τεχνικών 

Προσφορών που θα σταλούν από την αρµόδια Υπηρεσία αποσφράγισης των προσφορών, 

καθώς και για την οριστική παραλαβή των υλικών που πρόκειται να παραδοθούν στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών. 

Η επιτροπή θα αποτελείται από στελέχη των κάτωθι ειδικοτήτων:  

Ένα (1) στέλεχος της Υ.Β.Β.Ε.Α. 

Ένα (1) στέλεχος του Τµήµατος Εξερευνήσεων της ∆.Ε.Ε. 

Ένα (1) στέλεχος του Τµήµατος Χηµικών και Φυσικών Εξετάσεων της ∆.Ε.Ε. 
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Ένα (1) στέλεχος του Τµήµατος Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της ∆.Ε.Ε. 

Ένα (1) στέλεχος του Τµήµατος Οπτικοακουστικού Υλικού, Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων 

της ∆.Ε.Ε. 

 

 

Χρόνος παράδοσης των Υλικών 

 

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών κάθε τµήµατος, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Λοιπούς Όρους κάθε 

τµήµατος (Βλ. Τµήµα 04). Σε περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης µεσολαβεί ο µήνας 

Αύγουστος αυτός δεν προσµετράται. 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία στην οποία πρόκειται να 

παραδοθούν τα υπό προµήθεια υλικά για την ηµεροµηνία που προτίθεται να τα παραδώσει, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται πάντα 

κατόπιν σχετικής συνεννόησης του προµηθευτή µε την αρµόδια Επιτροπή Οριστικής 

Παραλαβής των υλικών. 

 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των υλικών θα πρέπει να συνεδριάσει εντός δέκα (10) 

ηµερών από την παράδοση του συνόλου των υλικών, προκειµένου να συντάξει πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και 

στους Λοιπούς Όρους. 

 

 

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής των Υλικών 

 

Παραλαβή των Υλικών 
Κατά την οριστική παραλαβή των υλικών η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής διενεργεί 

ποιοτικό – µακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης το οποίο και κοινοποιεί στον προµηθευτή. Στην παραλαβή καλείται 

να παραστεί εφόσον επιθυµεί και ο προµηθευτής. 

 

Μετά από κάθε παράδοση υλικού στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας (∆.Ε.Ε. / 

Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) όπως αυτή ορίζεται σε κάθε τµήµα του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και 

στους Λοιπούς Όρους, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην αντίστοιχη υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρηµένο από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, στο οποίο να αναγράφεται 

η ηµεροµηνία παράδοσης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της 

οποίας παραδόθηκε. 
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Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, παραδίδει αυτά 

προς αποθήκευση, επί αποδείξει, στον αρµόδιο του εργαστηρίου για το οποίο διενεργήθηκε η 

προµήθεια.  

 

Απόρριψη υλικών λόγω παρεκκλίσεων από τους όρους της σύµβασης 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής απορρίψει το υλικό, πρέπει σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 να αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και να γνωµατεύσει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

 

Αντικατάσταση Απορριφθέντων Υλικών 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 

υλικών, σύµφωνα µε το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής 

µπορεί να εγκρίνει την αντικατάστασή της µε άλλη που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της 

σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις 

 

Τόπος παράδοσης των Υλικών 

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη στις 

Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών 

Προδιαγραφών και τους Λοιπούς Όρους κάθε τµήµατος. Ο τίτλος των Υπηρεσιών µε τις 

διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρµοδίων είναι: 

 

α/α Υπηρεσία ∆ιεύθυνση Παράδοσης 
Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 

1 

∆ιεύθυνση 

Εγκληµατολογικών 

Ερευνών 

(∆.Ε.Ε.) 

Λεωφόρος Αθηνών και 

Αντιγόνης αρ. 2-6, 

Τ.Κ. 104 42, Αθήνα 

210-5103376 

2 

Υποδιεύθυνση 

Εγκληµατολογικών 

Ερευνών Βορείου 

Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) 

Μοναστηρίου 326, 4ος 

όροφος 

Τ.Κ. 541 21, Θεσσαλονίκη 

2310-388618 
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Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να προµηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του και να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 

προµήθεια των υλικών. 

 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο προµηθευτής οφείλει να 

προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις εγγυήσεις που ορίζονται στο παρόν τεύχος. 

 

Η µέριµνα της µεταφοράς των υλικών στην έδρα της εκάστοτε Υπηρεσίας, καθώς και το 

συνεπαγόµενο κόστος αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. 

 

Τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και κατασκευασµένα µε 

τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις. 

 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές 

συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 
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Μέρος III 

 
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει το σύνολο της ποσότητας της προµήθειας, στον τύπο 

συσκευασίας που ορίζεται στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αναγράφεται 

αυτό ρητά στη στήλη «Τεχνικές Προδιαγραφές» ή τους «Λοιπούς Όρους» του Πίνακα 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Απαιτήσεις πιστοποιήσεων, υπηρεσίες όπου θα γίνει η παράδοση των ειδών και λοιπές 

ρυθµίσεις αναφέρονται για όλα τα είδη ενός τµήµατος στους Λοιπούς Όρους κάθε τµήµατος. 

 

Όπου προβλέπονται τµηµατικές παραδόσεις ειδών στις Υπηρεσίες, αυτές θα εκτελεστούν 

όπως περιγράφεται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Λοιπούς Όρους κάθε 

τµήµατος. 

 

Στην επόµενη σελίδα ακολουθεί ο Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών διαιρεµένος σε τµήµατα, 

µε τους Λοιπούς Όρους κάθε τµήµατος, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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ΤΜΗΜΑ 01: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ METROHM  

CPV:38432200-4 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
4.000,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 
Πλαστικά σωληνάκια τριών θέσεων 

(Pumping Tube LFL (white/white) with 3 Stoppers) για Ιοντικό Χρωµατογράφο 
Metrohm 930, µε κωδ. 6.1826.360 ή ισοδύναµο  

3τµχ 

2 
  Πλαστικά σωληνάκια τριών θέσεων 

(Pumping Tube Pharmed (orange/yellow) with 3 Stoppers) για Ιοντικό 
Χρωµατογράφο Metrohm 930, µε κωδ. 6.1826.420 ή ισοδύναµο 

6τµχ 

3 Φίλτρα 2µm (PE Filter)  
για Ιοντικό Χρωµατογράφο Metrohm 930, µε κωδ. 6.2821.130 ή ισοδύναµο 30τµχ 

4 Φίλτρα 20 µm (Aspir. Filter PE)  
για Ιοντικό Χρωµατογράφο Metrohm 930, µε κωδ. 6.2821.090 ή ισοδύναµο 10τµχ 

5 

Πλαστικά φιαλίδια Ιοντικού Χρωµατογράφου   
για δειγµατολήπτη Metrohm 858 Ιοντικού Χρωµατογράφου  

Από πολυπροπυλένιο (PP), άχρωµα, διαφανή, όγκου 11mL, διαστάσεων 16mm x 
108mm 

& 
Πλαστικά πώµατα πολυπροπυλενίου (PP) 

µε διακριτό σηµείο διάτρησης, κατάλληλα για προσαρµογή στα ανωτέρω φιαλίδια 

2.000τµχ 

6 

Ανταλλακτική στήλη αντίστροφης όσµωσης  
(Reverse Osmosis Module)  

 για συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού Purelab Chorus ΙΙ  
της ELGA, κωδ. LC240 ή ισοδύναµο 

1τµχ 

7 

Ανταλλακτική στήλη καθαρισµού  
(Purification Pack)  

 για συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού Purelab Chorus ΙΙ  
της ELGA, κωδ. LC234 ή ισοδύναµο 

1τµχ 

8 

Ανταλλακτικό προφίλτρο στήλης καθαρισµού,  
(Pretreatment Pack)  

 για συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού Purelab Chorus ΙΙ της ELGA, κωδ. 
LC241 ή ισοδύναµο 

1τµχ 

9 

Ανταλλακτική στήλη καθαρισµού  
(Purification Pack RO-feed)  

 για συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού Purelab Chorus Ι  
της ELGA, κωδ. LC232 ή ισοδύναµο 

1τµχ 
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10 
Λυχνία UV 

για συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού Purelab Chorus Ι  
της ELGA, κωδ. LC210 ή ισοδύναµο 

1τµχ 

      
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 02: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AGILENT 

CPV :38432210-7 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
16.540,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 
Ειδικό νήµα ιονισµού υψηλών θερµοκρασιών 

(Filament High Temperature EI) για ανιχνευτή µάζας Agilent 5973 INERT MSD, 
µε κωδ. G7005-60061 ή ισοδύναµο  

3τµχ 

2 
Επίχρυσο πώµα µε ροδέλα (Gold plated seal with washer) 

κατάλληλο για αέριο χρωµατογράφο Agilent 6890N GC,  
µε κωδ. 5188-5367 ή ισοδύναµο  

3τµχ 

3 

Σύριγγα 10µl, κατάλληλη για δειγµατολήπτη Agilent 7683  
Tapered, fixed needle, 23-26S gauge, µε βελόνα µήκους 42mm, µε HP tip, µε 

έµβολο από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλη για χρήση µε split/splitless εισαγωγέα 
και µε on-column εισαγωγέα µε στήλη 0.53mm id, µε κωδ.5181-3360 ή ισοδύναµο 

24τµχ 

4 

Ειδικό σωληνάριο εισαγωγής δείγµατος µονού κώνου, µε 
υαλοβάµβακα, εξαιρετικά αδρανές (Liner Splitless, Single taper, 

glasswool, ultra inert) 
όγκου 900µl, ID 4mm tap, κατάλληλο για τον εισαγωγέα του Agilent 6890Ν GC,  

µε κωδικό 5190-3163 ή ισοδύναµο 

15τµχ 

5 

∆ιάφραγµα για την εισαγωγή δείγµατος, αντικολλητικό 
(Non-Stick BTO Inlet Septa 11mm) 

κατάλληλο για αέριο χρωµατογράφο Agilent 6890N GC,  
µε κωδ. 5183-4757 ή ισοδύναµο 

50τµχ 

6 

∆ακτύλιος τύπου "Ο" για το ειδικό σωληνάριο εισαγωγής 
δείγµατος (Liner O-Ring, Non-Stick)  

κατάλληλο για αέριο χρωµατογράφο Agilent 6890N GC, 
µε κωδικό 5188-5365 ή ισοδύναµο 

30τµχ 
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7 
Μεταλλικός κρίκος (ferrules)  
διαστάσεων 0.4mm; 200,250µm   

κατάλληλο για αέριο χρωµατογράφο Agilent 6890N GC 
10τµχ 

8 Περικόχλιο σύνδεσης στήλης (Column nut fitting),  
κατάλληλο για αέριο χρωµατογράφο Agilent 6890N GC 2τµχ 

9 

Στήλη αέριας χρωµατογραφίας κατάλληλη για Agilent 6890,  
του τύπου HP-5MS Ultra Inert ή ισοδύναµο, (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane, 
15m, 0.25mm, 0.25um, µε θερµοκρασιακά όρια από -60 έως 350 °C, Non-polar, 

Bonded και cross-linked,  Solvent rinsable, ειδικά ελεγµένη για inertness για 
ενεργές χηµικές ενώσεις συµπεριλαµβανοµένων βασικών και όξινων ενώσεων. 
Κάθε µία στήλη να έρχεται ελεγµένη για  bleed, ευαισθησία και αποδοτικότητα. 

2τµχ 

10 

Παγίδα εξαερισµού µονής στήλης 
(Split Vent Trap PM Kit Single Cartridge)   
κατάλληλο για αέριο χρωµατογράφο Agilent 6890N GC,  

µε κωδ. 5188-6495 ή ισοδύναµο 

1τµχ 

11 

Ειδικό προσάρτηµα σε τριχοειδή στήλη τύπου Series 530 UM 
0.011 IN ID TIP (Jet, Capillary adaptable)  
κατάλληλο για αέριο χρωµατογράφο Agilent 6890N GC,  

µε κωδ. 19244-80560 ή ισοδύναµο 

1τµχ 

12 

Υάλινα φιαλίδια µε βιδωτά πλαστικά καπάκια για αέριο 
χρωµατογράφο µε ανιχνευτή µάζας (GC-MS) 

Υάλινα φιαλίδια µε στόµιο κατάλληλο για βιδωτό καπάκι (Clear screw top vial), 
όγκου 2mL, διαστάσεων 12mm x 32mm, διάµετρο στοµίου 9mm, άχρωµα, 

διαφανή, µε επίπεδο πυθµένα, µε λευκή ετικέτα και ένδειξη όγκου. Να φέρουν 
διαµορφωµένο λαιµό ακριβείας (precision formed neck) για βέλτιστο χειρισµό από 

το ροµποτικό βραχίονα του δειγµατολήπτη. Να είναι κατασκευασµένα από 
κλάσσης A βοριοπυριτικού τύπου γυαλί (first hydrolytic type 1 borosilicate glass). 
Να είναι πιστοποιηµένα από τον κασκευαστή για τη συµβατότητά τους µε τους 

δειγµατολήπτες Agilent Technologies. 
& 

Πλαστικά µπλε βιδωτά καπάκια µε προσαρµοσµένο διάφραγµα (septa) τύπου 
PTFE (εσωτερικά) / Red silicone (εξωτερικά), κατάλληλα για προσαρµογή στα 
ανωτέρω φιαλίδια. Το θερµοκρασιακό εύρος των septa να κυµαίνεται από  

-40οC έως 200οC. 

9.000τµχ 

13 

Υάλινο Ένθετο (Insert) για υάλινα φιαλίδια αερίου 
χρωµατογράφου µε ανιχνευτή µάζας 

Υάλινα insert όγκου ≤ 250µL, κωνικά, µε πλαστικά καµπυλωτά ποδαράκια 
(polymer feet and mandrel interior), κατάλληλα για ανάµιξη (vortexing) δειγµάτων 

µικρού όγκου. 
Να είναι συµβατά µε τα ανωτέρω φιαλίδια των 2mL (διαστάσεις φιαλιδίου όπου θα 

τοποθετείται: 12x32 mm και διάµετρο στοµίου 9mm). 

2.500τµχ 
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14 

Υάλινα φιαλίδια µε ενσωµατωµένο ένθετο (insert) και βιδωτά 
πλαστικά καπάκια για αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή µάζας 

(GC-MS) 
Υάλινα φιαλίδια µε στόµιο κατάλληλο για βιδωτό καπάκι (Clear screw top vial) 
άχρωµα, διαφανή µε λευκή ετικέτα και ενσωµατωµένο υάλινο ένθετο (insert) σε 

φιαλίδιο των 2ml διαστάσεων 12mm x 32mm, διάµετρο στοµίου 9mm.  
Ολικός όγκος ενσωµατωµένου ένθετου (insert) 300µL, χρησιµοποιούµενος όγκος 
πλήρωσης insert 250µL, υπόλειµα < 3 µL. Κατασκευασµένα από βοριοπυριτικού 
τύπου κλάσσης Α γυαλί (type 1 class A borosilicate glass). Να είναι πιστοποιηµένα 
από τον κασκευαστή για τη συµβατότητά τους µε τους δειγµατολήπτες Agilent 

Technologies, 
& 

Πλαστικά µπλε βιδωτά καπάκια µε προσαρµοσµένο διάφραγµα (septa) τύπου 
PTFE (εσωτερικά) / Red silicone (εξωτερικά), κατάλληλα για προσαρµογή στα 
ανωτέρω φιαλίδια. Το θερµοκρασιακό εύρος των septa να κυµαίνεται από  

-40 οC έως 200 οC. 

7.500τµχ 

15 
Λαστιχένια διαφράγµατα 11 mm 

 (septa silicone /PTFE) για βιδωτά καπάκια µε οπή, για χρήση σε γυάλινα φιαλίδια 
µε επίπεδο πάτο χωρητικότητας 4 mL (45x15mm) 

300τµχ 

      
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 03: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SHIMADZU 

CPV :38434560-9 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
7.370,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 
Eιδικό νήµα ιονισµού υψηλών θερµοκρασιών  

(FILAMENT) κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS µε κωδ. 225-
10340-91 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

2τµχ 

2 

∆ιάφραγµα για την εισαγωγή δείγµατος  
τύπου thermogreen LB-2 (Septum).  

κατάλληλο για Shimadzu GC-2010  
µε κωδ. 221-35507-02SP της Shimadzu ή ισοδύναµο 

100τµχ 

3 

∆ακτύλιος καουτσούκ τύπου "Ο" για το ειδικό σωληνάριο 
εισαγωγής δείγµατος (Fluoride rubber O-ring)  

κατάλληλο για Shimadzu GC-2010  
µε κωδ. 036-11203-84 της Shimadzu ή ισοδύναµο 

25τµχ 
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4 

Ειδικό σωληνάριο εισαγωγής δείγµατος µονού κώνου, µε 
υαλοβάµβακα, εξαιρετικά αδρανές 

(INSERT SPLESS, WBI, SPL 201X) 
 κατάλληλο για Shimadzu  EI CI NCI QP2010 PLUS 
µε κωδ. 221-48876-02 της Shimadzu ή ισοδύναµο 

10τµχ 

5 

Ιµάντας τανισµού τύπου MZ 30-23 οδηγού βελόνας 
(TENSION CORDF. NEEDLE GUIDE) 
κατάλληλο για αυτόµατο δειγµατολήπτη AOC 5000  
µε κωδ. 920-00133-31της Shimadzu ή ισοδύναµο 

1τµχ 

6 

Ιµάντας τανισµού τύπου MZ 30-21A µαύρο 
(TENSION CORD BLACK)  

  κατάλληλο για αυτόµατο δειγµατολήπτη AOC 5000,  
µε κωδ. 920-00133-35 της Shimadzu ή ισοδύναµο 

1τµχ 

7 

Κεφαλή από σιλικόνη τύπου HP13M2 
(SILICON POINT HP13M2.)  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS  
µε κωδ. 670-18701-01 της Shimadzu ή ισοδύναµο 

12τµχ 

8 
Σύριγγα 10µl, (10F-AOC5-5/0.63C) 

κατάλληλη για τον  για δειγµατολήπτη AOC 5000   
µε κωδ.221-75175-01 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

2τµχ 

9 

Ειδική καλωδίωση τύπου F1(S) 
(CABLE ASSY. F1(S))  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS  
µε κωδ. 225-10434-91 της Shimadzu  ή ισοδύναµο  

1τµχ 

10 

Ειδική καλωδίωση τύπου F2(S) 
(CABLE ASSY. F2 (S))  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS  
µε κωδ. 225-10434-92 της Shimadzu  ή ισοδύναµο  

1τµχ 

11 
Ειδική καλωδίωση τύπου F1 (L) (CABLE ASSY. F1 (L))  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS  
µε κωδ. 225-10434-93 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

1τµχ 

12 
Ειδική καλωδίωση τύπου F2(L) (CABLE ASSY. F2(L))  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS  
µε κωδ. 225-10434-94 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

1τµχ 

13 

Στήλη αέριας χρωµατογραφίας για Shimadzu EI CI NCI QP2010 
PLUS  

υψηλής θερµοκρασίας (high temperature), σύστασης 5% phenyl, 95% methyl 
polysiloxane, ∆ιαστάσεων µήκους = 30m, I.D. = 0.25mm, 0.25um, 

µε κωδικό MEGA-5 HT ή ισοδύναµο  

1τµχ 

14 

Ειδικό υάλινο σωληνάριο εισαγωγής δείγµατος τύπου 
SPLLESS/WBI 

(Glass insert SPLLESS/WBI)  
κατάλληλο για Shimadzu GC-2010  

µε κωδ. 221-48335-01 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

1τµχ 
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15 

Φίλτρο για µοριακό κόσκινο 
(Molecular sieve filter) 

κατάλληλο για Shimadzu GC-2010  
µε κωδ. 221-34121-93 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

2τµχ 

16 

Ειδικοί κρίκοι από γραφίτη τύπου G-0.5 
(Graphit ferrule G-0.5)  

κατάλληλο για Shimadzu GC-2010  
µε κωδικό 221-32126-05 της Shimadzu ή ισοδύναµο 

10τµχ 

17 

∆ιαχωριστικό µονωτή τύπου A24-251-1 
(INSULATOR SPACER, A24-251-1)  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS,  
µε κωδ. 200-44394 της Shimadzu ή ισοδύναµο 

10τµχ 

18 
Κεραµεικός αποµονωτήρας (CERAMIC BUSH)  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS,  
µε κωδ. 225-01068 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

4τµχ 

19 
Ειδικό πανί λείανσης (ABRASIVE CLOTH FOR POLISH)  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS,  
µε κωδ. 085-35124-03 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

1τµχ 

20 
Φίλτρο εξαερισµού (TRAP. AFC PROTECTION.)  

κατάλληλο για Shimadzu EI CI NCI QP2010 PLUS,  
µε κωδ. 221-42559-92 της Shimadzu ή ισοδύναµο  

2τµχ 

21 

Νήµατα βολφραµίου (W) 
για ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) µάρκας PHILIPS µοντέλο XL30 

ESEM, 
µε διάµετρο κεραµικού δίσκου 26mm, 

διάµετρο ακίδων (pins) 1mm και απόσταση µεταξύ των κέντρων των ακίδων 5mm 

10τµχ 

22 

Πλαστικός κύλινδρος (tube) αποθήκευσης και µεταφοράς 
δειγµατοφορέα (stub) µονής ακίδας (pin) 

ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM), µε εξωτερική διάµετρο 23mm και 
συνολικό ύψος 52mm, ο οποίος φέρει ειδικά διαµορφωµένη εσωτερική υποδοχή 
για δειγµατοφορείς µε διάµετρο 12,7mm (0,5”) και ακίδα διαµέτρου 3,2mm 

1000τµχ 

23 
∆ειγµατοφορέας αλουµινίου (aluminum stub)  

ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM) µε διάµετρο 12,7mm και µονή ακίδα 
διαµέτρου 3,2mm και µήκους 8mm 

1000τµχ 

24 

Αυτοκόλλητος δίσκος άνθρακα (carbon adhesive disc) 
διπλής όψης, ηλεκτρικά αγώγιµος, διαµέτρου 12mm, µε αδιαφανές, ανοιχτόχρωµο, 
προστατευτικό κάλυµµα, για χρήση σε δειγµατοφορείς αλουµινίου ηλεκτρονικού 
µικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Να αναφέρονται ρητά η ύπαρξη ή µη τυχόν 

προσµείξεων (impurities) στη σύστασή του 

1000τµχ 

25 

∆ιάφραγµα (aperture) λευκόχρυσου/ιριδίου,  
µορφής δίσκου, τύπου (profile) Β, διαµέτρου 3,04mm και πάχους 0,25mm, µε 
διάµετρο οπής 200µm, για χρήση σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) 

µάρκας PHILIPS µοντέλο XL30 ESEM. 

1τµχ 
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26 

∆ιάφραγµα (aperture) λευκόχρυσου/ιριδίου,  
µορφής δίσκου, τύπου (profile) Β, διαµέτρου 3,04mm και πάχους 0,25mm, µε 
διάµετρο οπής 500µm, για χρήση σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) 

µάρκας PHILIPS µοντέλο XL30 ESEM.  

2τµχ 

    

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 04: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ-

ΕΝΤΥΠΩΜΑΤΩΝ 
CPV: 39230000-3 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
60.875,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Ειδικές ζελατίνες αντιγραφής εντυπωµάτων,  
µαύρες, που καλύπτονται από διαφανές πολυεστερικό φιλµ,  

διαστάσεων13 x 36cm,   
(jetblack color, high-gloss finish, thick, non-aggressive, low-adhesive gelatin layer 

with a linen rubber carrier protected by a transparent polyester film) 

880τµχ 

2 

Ειδικές ζελατίνες αντιγραφής εντυπωµάτων,  
µαύρες, που καλύπτονται από διαφανές πολυεστερικό φιλµ,  

διαστάσεων 36 x 45cm,   
(jetblack color, high-gloss finish, thick, non-aggressive, low-adhesive gelatin layer 

with a linen rubber carrier protected by a transparent polyester film) 

40τµχ 

3 

Ειδικές ζελατίνες αντιγραφής εντυπωµάτων,  
διαφανείς, που καλύπτονται από διαφανές πολυεστερικό φιλµ,  

διαστάσεων 13 x 36cm, 
(transparent, thick, non-aggressive, low-adhesive gelatin layer with a clear 
polyester film as a carrier, non-stick paper edges, protected by a transparent 

polyester film) 

80τµχ 

4 
Οδοντιατρική γύψος, 

(plaster of paris) 
για την κατασκευή εκµαγείων τρισδιάστατων εντυπωµάτων 

50kg 

5 Μαγνητική σκόνη εµφάνισης αποτυπωµάτων  
REGULAR BLACK  600kg 
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6 Φούµο εµφάνισης λανθανόντων αποτυπωµάτων 24kg 

7 Ενισχυτικό µαγνητικής σκόνης (ferropondium)  
HEAVY BLACK VOLCANO  11kg 

8 
Ρολό αυτοκόλλητης ταινίας 

για την αντιγραφή λανθανόντων αποτ/των, 
διαστάσεων 50mm x 66M COLOR SUPER CLEAR 

1.912τµχ 

9 Πινέλα επίστρωσης σκόνης φούµο 
FIBERGLASS BRUSHES  35τµχ 

10 
Προστατευτικά γυαλιά χρωµατικού φίλτρου 

για την παρατήρηση λανθανόντων αποτ/των µε τη χρήση πολλαπλών µηκών 
κυµάτων ακτινοβολίας UV 

16τµχ 

11 
∆ισκάκια αλουµινίου κυανοακρυλικής κόλλας (SUPER GLUE),  

µίας χρήσης, 43 mm/20 ml. 
1.900τµχ 

12 
Γυαλιά φίλτρου χρώµατος πορτοκαλί  

(ORANGE AMBER GOGGLES) 
για µήκη κύµατος εύρους 190-534nm (blocking 190-534nm) 

2τµχ 

13 
Γυαλιά φίλτρου χρώµατος κόκκινου 

(RED GOGGLES) 
για µήκη κύµατος εύρους 190-583nm (blocking 190-583nm) 

1τµχ 

14 
Γυαλιά φίλτρου χρώµατος κίτρινου 

(YELLOW GOGGLES) 
για µήκη κύµατος εύρους 190-468nm (blocking 190-468nm) 

1τµχ 

15 Γυαλιά φίλτρου διάφανα(CLEAR GOGGLES) 
για µήκη κύµατος εύρους 190-406nm (blocking 190-406nm) 1τµχ 

16 Πολωτικό φίλτρο φακού φωτογραφικής µηχανής 67mm. 4τµχ 

17 Πολωτικό φίλτρο φακού φωτογραφικής µηχανής 62mm. 4τµχ 

18 Πολωτικό φίλτρο φακού φωτογραφικής µηχανής 72mm. 4τµχ 

19 
Ειδικές αντικειµενοφόρες πλάκες  

για χρήση στη συσκευή Μέτρησης ∆είκτη ∆ιάθλασης Γυαλιών (Glass Refractive 
Index Measurement -GRIM), διαστάσεων 19mm x 76mm x 1mm 

100τµχ 
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20 

Καλυπτρίδες (Coverslip)  
για χρήση στη συσκευή Μέτρησης ∆είκτη ∆ιάθλασης Γυαλιών  

(Glass Refractive Index Measurement - GRIM),  
διαστάσεων 15 x 15mm, κατασκευασµένες από γυαλί υψηλής διαφάνειας, 

καθαρότητας και αντοχής, Νο1 πάχος 0,13-0,17mm 

200τµχ 

21 

Ειδικό έλαιο εµβάπτισης γυάλινων δειγµάτων  
για χρήση στη συσκευή Μέτρησης ∆είκτη ∆ιάθλασης Γυαλιών τύπου Β (Β oil for 

Glass Refractive Index Measurement-GRIM), Locke Formula Silicone της εταιρίας 
Foster & Freeman ή ισοδύναµο 

50mL 

22 
Χαρτί καθαρισµού οπτικών στοιχείων 

(Lens Tissue) 
1.000τµχ 

23 
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα 

(CARBON FILTER PACK MVC 1000) 
κατάλληλο για τη συσκευή MVC 1000 της εταιρείας Foster and Freeman 

5τµχ 

24 
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα 

(CARBON FILTER PACK MVC 3000) 
κατάλληλο για τη συσκευή MVC 3000 της εταιρείας Foster and Freeman  

5τµχ 

25 
Κόλες super glue  

ειδικής σύνθεσης χαµηλής πυκνότητας, για τις συσκευές ΜVC 1000 και ΜVC 
3000 της εταιρείας Foster and Freeman 

20τµχ 

      

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλα τα επιπλεόν κόστη όπως µεταφορικά, άδειες εισαγωγής, κ.λπ. µέχρι τα είδη 
να παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 
2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ).  
• H παράδοση των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, λόγω 
χρονοβόρων διαδικασιών για την εισαγωγή τους, που επιτάσσει την επιµήκυνση του χρόνου παράδοσης 
πέραν των εξήντα (60) ηµερών που προβλέπονται γενικότερα στη σύµβαση για τα λοιπά είδη.    
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ΤΜΗΜΑ 05: ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΑΕΡΙΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 

CPV: 39225730-1 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
11.005,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Υάλινα φιαλίδια κατάλληλα για δειγµατοληψία υπερκείµενης 
αέριας φάσης, 

χωρητικότητας 20mL διαστάσεων 75,5x23mm, 
 πρώτης υδρολυτικής κλάσης µε κυκλική βάση,  

συνοδευόµενα: 
από βουτυλιωµένα γκρι εµβύσµατα 

 διαµέτρου 20mm, για τα ανωτέρω φιαλίδια χωρητικότητας 20 mL, τα οποία θα 
επιτρέπουν το ερµητικό κλείσιµο του δείγµατος για την αποτελεσµατική 

δειγµατοληψία της υπερκείµενης φάσης 
καθώς και από καπάκια σφράγισης από αλουµίνιο  

µε τρύπα στο κέντρο τους, κατάλληλα για τα ανωτέρω φιαλίδια των 20mL. 
Όλα τα ανωτέρω φιαλίδια, εµβύσµατα και καπάκια να είναι κατάλληλα για 

δειγµατολήπτη υπερκείµενης φάσης HT200H της εταιρείας HTA. 

13.500τµχ 

2 

Υάλινα φιαλίδια κατάλληλα για δειγµατοληψία υπερκείµενης 
αέριας φάσης, 

χωρητικότητας 20mL διαστάσεων 75,5x23mm, 
πρώτης υδρολυτικής κλάσσης µε κυκλική βάση, 

συνοδευόµενα: 
από βουτυλιωµένα γκρι εµβύσµατα 

 διαµέτρου 20mm, για τα ανωτέρω φιαλίδια χωρητικότητας 20 mL, το κάτω µέρος 
των οποίων θα εισέρχεται στο στόµιο του φιαλιδίου, έτσι ώστε να επιτρέπεται το 
ερµητικό κλείσιµο του δείγµατος για την αποτελεσµατική δειγµατοληψία της 

υπερκείµενης φάσης 
καθώς και από καπάκια σφράγισης από αλουµίνιο  

µε τρύπα στο κέντρο τους, κατάλληλα για τα ανωτέρω φιαλίδια των 20 mL. 
Όλα τα ανωτέρω φιαλίδια, εµβύσµατα και καπάκια να είναι κατάλληλα για 

δειγµατολήπτη υπερκείµενης φάσης Headspace sampler TurboMatrix40 του οίκου 
Perkin Elmer 

6.000τµχ 

    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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ΤΜΗΜΑ 06: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
CPV:18937100-7 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
17.440,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
διαστάσεων 15 x 20cm ± 2cm, 8.400τµχ 

2 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
διαστάσεων 25 x 35cm ± 2cm, 6.100τµχ 

3 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
διαστάσεων 7 x 10cm ± 1cm 16.100τµχ 

4 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
διαστάσεων 10 x 15cm ± 1cm 1.600τµχ 

5 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
διαστάσεων 35 x 45cm ± 2cm 3.300τµχ 

6 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
διαστάσεων 20 x 30cm ± 2cm 1.500τµχ 

7 ∆ιαφανή σακουλάκια συσκευασίας χωρίς ΖΙΡ, 
διαστάσεων 35 x 45cm ± 2cm 78kg 

8 ∆ιαφανή σακουλάκια συσκευασίας χωρίς ΖΙΡ,  
διαστάσεων 25 x 35cm ± 2cm 78kg 

9 ∆ιαφανή σακουλάκια συσκευασίας χωρίς ΖΙΡ,  
διαστάσεων 15 x 20cm ± 1cm 8kg 

10 ∆ιαφανή σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
διαστάσεων 6,5 x 8cm ± 1cm 3.700τµχ 

11 Ταινίες συσκευασίας  
διαφανείς, πλάτους 48±3mm & µήκους 60±5m  223τµχ 

12 
Ρολό χαρτί περιτυλίγµατος 

 µονόχρωµο, διαστάσεων: πλάτους 1m και µήκους 10m, για συσκευασία 
αντικειµένων και ασφαλή µεταφορά.  

2τµχ 

13 Σακούλες συσκευασίας πειστηρίων 
πλαστικές, χρώµατος µαύρου,  διαστάσεων 90 x 120cm ± 5cm 250kg 
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14 Σακούλες διαφανείς πλαστικές µε χερούλια (τύπου T-shirt)  
διαστάσεων 40 x 60cm  ± 10cm 20kg 

15 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
από πολυαιθυλένιο, 0,06mm πάχους, διαστάσεων 10 x 15cm ± 1cm, 10.000τµχ 

16 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
από πολυαιθυλένιο, 0,06mm πάχους, διαστάσεων 15 x 20cm ± 2cm 50.000τµχ 

17 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
από πολυαιθυλένιο, 0,06mm πάχους, διαστάσεων 20 x 30cm ± 2cm 12.000τµχ 

18 ∆ιαφανή Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας ZIP 
από πολυαιθυλένιο, 0,06mm πάχους, διαστάσεων 35 x 45cm ± 2cm, 2.000τµχ 

19 
Πλαστικό περιτύλιγµα µε φυσαλίδες (Αεροπλαστ) διαστάσεων: 
πλάτους 1m ± 10cm και µήκους 50m ± 1m για συσκευασία αντικειµένων και 

ασφαλή µεταφορά.  
6τµχ 

20 Χάρτινες σακούλες συσκευασίας πειστηρίων 
διαστάσεων 10,5cm x 26,5cm ± 3cm, χρώµατος λευκού 200kg 

21 Χάρτινες σακούλες συσκευασίας πειστηρίων 
διαστάσεων 7,5cm x 18cm ± 3cm, χρώµατος λευκού 100kg 

22 Χάρτινες σακούλες συσκευασίας πειστηρίων 
διαστάσεων 9cm x 21cm ± 3cm, χρώµατος λευκού 300kg 

    

      

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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ΤΜΗΜΑ 07: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ 
CPV: 18937000-6 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
12.850,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Ειδικές σακούλες αεροστεγούς σφράγισης πειστηρίων 
εγκληµατολογικών υποθέσεων εµπρησµού  
Από πολυαµίδιο (nylon 11), διαστάσεων 46cm x 40cm  

 (Forensic Bags from nylon 11 dimensions of 46cm x 40 cm) 

2.500τµχ 

2 

Ειδικές σακούλες αεροστεγούς σφράγισης πειστηρίων 
εγκληµατολογικών υποθέσεων εµπρησµού  
Από πολυαµίδιο (nylon 11), διαστάσεων 30cm x 30cm  

 (Forensic Bags from nylon 11 dimensions of 30cm x 30cm) 

1.000τµχ 

      
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 08: ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
CPV:39300000-5 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
2.470,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 
Σακούλες αντιστατικές µε αεροθαλάµους  

(τύπου Bubble) 
∆ιαστάσεων 150x200mm 

1.600τµχ 
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2 
Σακούλες αντιστατικές µε αεροθαλάµους  

(τύπου Bubble) 
∆ιαστάσεων 200x250mm 

1.000τµχ 

3 
Σακούλες αντιστατικές µε ροζ µεµβράνη-βαρέως τύπου  

(τύπου Pink Film– Heavy Duty) 
∆ιαστάσεων 255x310mm 

1.000τµχ 

4 
Σακούλες αντιστατικές µε ροζ µεµβράνη-βαρέως τύπου  

(τύπου Pink Film– Heavy Duty) 
∆ιαστάσεων 310x410mm 

1.000τµχ 

5 
Σακούλες αντιστατικές µε ροζ µεµβράνη-βαρέως τύπου (τύπου 

Pink Film– Heavy Duty) 
∆ιαστάσεων 410x510mm 

1.000τµχ 

6 
Σακούλες αντιστατικές µε µεµβράνη θωράκισης  

(τύπου Shielding Film) 
∆ιαστάσεων 165x200mm 

2.000τµχ 

7 
Σακούλες αντιστατικές µε µεµβράνη θωράκισης  

(τύπου Shielding Film) 
∆ιαστάσεων 400x450mm 

200τµχ 

8 
Σακούλες αντιστατικές µε µεµβράνη θωράκισης  

(τύπου Shielding Film) 
∆ιαστάσεων 470x600mm 

300τµχ 

9 
Σακούλες αντιστατικές µε µεµβράνη θωράκισης  

(τύπου Shielding Film) 
∆ιαστάσεων 510x660mm 

300τµχ 

10 

Αντιστατική κολλητική ταινία, 
(ANTISTATIC TAPE), 

Να πληρεί το πρότυπο IEC 61340-5-1 
∆ιαστάσεις : 66m x 12mm 

Επιφανειακή αντίσταση : 108 ≤ Rpp ≤ 109 Ω  

10τµχ 

11 

Αντιστατική κολλητική ταινία, 
(ANTISTATIC TAPE), 

Να πληρεί το πρότυπο: IEC 61340-5-1 
∆ιαστάσεις : 66m x 24mm 

Επιφανειακή αντίσταση : 108 ≤ Rpp ≤ 109 Ω  

10τµχ 

12 

Κολλητική ταινία σφράγισης συσκευασίας, 
(PACKAGING TAPE), 

διαστάσεων 50mm x 66m (FRENCH/ENGLISH). 
Να φέρει το εικονίδιο ESD καθώς και τις ενδείξεις 

“OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE 
DEVICES”  

10τµχ 
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13 

Αυτοκόλλητο σήµανσης 
("ESD WARNING LABEL ENG TEXT") 

φθορίζον, να φέρει το εικονίδιο ESD καθώς και τις ενδείξεις  
"ATTENTION OBSERVE PRECAUSIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC 

DISCHARGE SENSITIVE DEVISES" 

5.000τµχ 

14 
Αντιστατικά σακουλάκια µε ZIP 

Πλαστικά σακουλάκια από πολυαιθυλένιο (PE), πάχους τουλάχιστον 90µm, µε 
κλείσιµο zip, διαστάσεων 120-130mm x 200-210mm 

1.000τµχ 

    
      

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 09: ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΞΗΣ 
ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΆΖΩΤΟ) 
CPV:24111800-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
4.065,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Υλικό συντήρησης ψύξης πάγιου εξοπλισµού Υπηρεσίας 
"Υγρό άζωτο - Liquid Nitrogen" 

Τιµή ανά Λίτρο (L).  
Προδιαγραφές υγρού αζώτου. 

Ν2 ≥ 99,99% κ.ο. 
Ο2    ≤   20 ppm 

H2O    ≤   67 ppm 
CO      ≤   10 ppm 
CnHm  ≤ 100 ppm 
CO2    ≤ 300 ppm 
Nox     ≤   10 ppm 

2.258L 
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Λοιποί Όροι: 
• Για το είδος "Υλικό συντήρησης ψύξης πάγιου εξοπλισµού Υπηρεσίας - Υγρό άζωτο - Liquid Nitrogen " , η 
τιµή περιλαµβάνει το κόστος του υγρού αζώτου και τυχόν κόστος µεταφοράς και µεταφοράς επικίνδυνων 
φορτίων (ADR). 
• Ο προµηθευτής υποχρεούται, κατόπιν επικοινωνίας µέσω FAX ή e-mail και εντός της εποµένης εργάσιµης 
ηµέρας, να προσέρχεται µε δικό του µεταφορικό µέσο στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών 
(Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, ΑΘΗΝΑ) για την επιτόπου πλήρωση µέχρι δύο (2) 
δοχείων (Dewars) υγρού αζώτου, ιδιοκτησίας µας και χωρητικότητας 25L και 26L αντίστοιχα, στον χώρο που 
θα του υποδεικνύεται, παρουσία υπευθύνου της Υπηρεσίας µας. Το µεταφορικό µέσο του προµηθευτή και ο 
οδηγός του να κατέχουν όλες τις ειδικές άδειες που απαιτούνται για τη µεταφορά επικίνδυνων φορτίων (ADR). 
Λόγω της φύσης του υλικού (εξάτµιση σε συνθήκες περιβάλλοντος) και της αδυναµίας φύλαξής του στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας µας, οι µηνιαίες παραδόσεις θα υλοποιούνται από τον χρόνο υπογραφής της 
σύµβασης και για όσους µήνες υπολείπονται µέχρι τη λήξη του έτους. 
• Το είδος θα ελέγχεται µακροσκοπικά την ηµέρα παραλαβής και στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα 
υπογράφεται πρακτικό παράδοσης-παραλαβής. 

      

      

 
  

ΤΜΗΜΑ 10: ΡΥΓΧΗ ΣΙΦΩΝΙΩΝ (ΠΙΠΕΤΩΝ) 
CPV:38437110-1 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
5.150,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 Ρύγχη για µηχανική πιπέτα Gilson 
Πλαστικά, µίας χρήσης, όγκου 200µL 34.000τµχ 

2 Ρύγχη για µηχανική πιπέτα Gilson 
Πλαστικά, µίας χρήσης, όγκου 1000µL 47.000τµχ 

3 Ρύγχη για µηχανική πιπέτα Eppendorf 
Πλαστικά, µίας χρήσης, όγκου 5mL 7.750τµχ 

4 Ρύγχη για µηχανική πιπέτα Eppendorf 
Ρύγχη έως 10 µL µε µακρύ ρύγχος, συµβατά µε µηχανική πιπέτα Eppendorf 1.000τµχ 

5 Ρύγχη για µηχανική πιπέτα Eppendorf  
Ρύγχη 50-1000 µL µε χαραγή στα 500 µL, συµβατά µε µηχανική πιπέτα Eppendorf 

13.000τµχ 
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6 Ρύγχη για µηχανική πιπέτα Eppendorf  
Ρύγχη 2-200 µL µε χαραγή στα 100 µL, συµβατά µε µηχανική πιπέτα Eppendorf 7.000τµχ 

7 

Ειδικά ρύγχη αναρρόφησης (tips)  
Ακροφύσια µετά φίλτρου, πλήρως συµβατά µε πιπέτες Gilson, αποστειρωµένα, 
απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες RNΑάσες, παρεµποδιστές αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (dna-free, dnase-free, rnase-free, pcr inhibitor free),  
100-1000µl 

Να είναι τοποθετηµένα σε σφραγισµένες τυποποιηµένες συσκευασίες 96 θέσεων. 

11.520τµχ 

8 

Ειδικά ρύγχη αναρρόφησης (tips)  
Ακροφύσια µετά φίλτρου, συµβατά µε πιπέτες Gilson, αποστειρωµένα, 

απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες RNΑάσες, παρεµποδιστές αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυµεράσης (dna-free, dnase-free, rnase-free, pcr inhibitor free),  

20-200µl 
Να είναι τοποθετηµένα σε σφραγισµένες τυποποιηµένες συσκευασίες 96 θέσεων. 

1.920τµχ 

9 

Ειδικά ρύγχη αναρρόφησης (tips)  
Ακροφύσια µετά φίλτρου, πλήρως συµβατά µε πιπέτες Gilson, αποστειρωµένα, 
απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες RNΑάσες, παρεµποδιστές αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (dna-free, dnase-free, rnase-free, pcr inhibitor free),  
10-100µl 

Να είναι τοποθετηµένα σε σφραγισµένες τυποποιηµένες συσκευασίες 96 θέσεων. 

2.880τµχ 

10 

Ειδικά ρύγχη αναρρόφησης (tips)  
Ακροφύσια µετά φίλτρου, πλήρως συµβατά µε πιπέτες Gilson, αποστειρωµένα, 
απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες RNΑάσες, παρεµποδιστές αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (dna-free, dnase-free, rnase-free, pcr inhibitor free),  
2-20µl 

Να είναι τοποθετηµένα σε σφραγισµένες τυποποιηµένες συσκευασίες 96 θέσεων. 

9.600τµχ 

11 

Ειδικά ρύγχη αναρρόφησης (tips)  
Ακροφύσια µετά φίλτρου, κοντόρυγχα πλήρως συµβατά µε πιπέτες Gilson, 

αποστειρωµένα, απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες RNΑάσες, παρεµποδιστές 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (dna-free, dnase-free, rnase-free, pcr 

inhibitor free), 1-10µl 
Να είναι τοποθετηµένα σε σφραγισµένες τυποποιηµένες συσκευασίες 96 θέσεων. 

4.800τµχ 

12 

Ειδικά ρύγχη αναρρόφησης (tips)  
Ακροφύσια µετά φίλτρου, µακρύρυγχα, πλήρως συµβατά µε πιπέτες Gilson, 
αποστειρωµένα, απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες RNΑάσες, παρεµποδιστές 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (dna-free, dnase-free, rnase-free, pcr 

inhibitor free), 1-10µl 
Να είναι τοποθετηµένα σε σφραγισµένες τυποποιηµένες συσκευασίες 96 θέσεων. 

19.200τµχ 

    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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ΤΜΗΜΑ 11: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
CPV:33790000-4 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
15.930,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 
Υδροβολέας όγκου 500mL 

Πλαστικός, µε βιδωτό καπάκι και σωληνίσκο προσαρµόσιµο σε µήκος, ανθεκτικός 
στην ακετόνη, µε στενό ρύγχος. 

4τµχ 

2 

Βάση στήριξης (στατό) για δοκιµαστικούς σωλήνες διαµέτρου 
18mm 

Πλαστικό Πολυπροπυλένιο (PP), 8 - 18 θέσεων, 
µε οπές διαµέτρου 20mm ±1mm, ανθεκτικό στην ακετόνη 

5τµχ 

3 

Βάση στήριξης (στατό) για φιαλίδια GC-MS των 2mL 
Πλαστικό, πολλαπλών θέσεων µε οπές διαµέτρου 13mm και βάθους 15mm, 
περίπου, ανθεκτικό στην ακετόνη, κατάλληλο για φιαλίδια GC-MS των 2mL 

(διαστάσεις φιαλιδίου 12x32 mm) 

13τµχ 

4 

Βάση στήριξης (στατό) για δοκιµαστικούς σωλήνες διαµέτρου 
13mm 

Πλαστικό, 50 - 60 θέσεων, µε οπές διαµέτρου 14mm ±1mm, ανθεκτικό στην 
ακετόνη 

15τµχ 

5 
Πλαστικά δοχεία µιας χρήσης 

χωρητικότητας 125mL ±25mL, µε βιδωτό καπάκι, αποστειρωµένα, σε ξεχωριστή 
συσκευασία ανά τεµάχιο. 

50τµχ 

6 Βάση στήριξης (στατό) 
Γραµµικό για τουλάχιστον έξι (6) πιπεττες (linear stand for 6 micropipettes) 2τµχ 

7 

Βάση στήριξης(στατό) 
Για κρυογενητικά φιαλίδια των 1.2 mL και 2 mL, διαστάσεων 13cm x 13cm, 81 

θέσεων, διαφανές,  από πολυπροπυλένιο, µε αρίθµηση και καπάκι 
(POLYPROPYLENE BOXES WXD 130X130, for 1.2 mL and 2 ml cryogenic 

vials, 81 places, clear color)  

10τµχ 

8 
Πλαστικές σύριγγες µίας χρήσης µε βελόνα 

Πλαστικές σύριγγες, όγκου 10mL, µε αποσπώµενη βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι 
(SS) 21G, αποστειρωµένες, σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 

1.000τµχ 

9 Πλαστικές πιπέτες τύπου Pasteur 
Από πολυαιθυλένιο (PE), όγκου 1mL 500τµχ 
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10 

Λαβίδες µιας χρήσης 
Πλαστικές από Πολυπροπυλένιο (PP) ή Πολυαµίδιο (PA),  

µίας χρήσης, µε στρογγυλεµένα άκρα, µήκους τουλάχιστον 120mm, σε ξεχωριστή 
συσκευασία ανά τεµάχιο 

200τµχ 

11 Ελαστικοί αναρροφητήρες (Πουάρ)  
από φυσικό λάτεξ, για υάλινες πιπέτες Pasteur,  400τµχ 

12 

Εξειδικευµένο φιλµ σφράγισης για στεγανοποίηση 
εργαστηριακών ειδών, 

Μεµβράνη πωµατισµού γυάλινων εργαστηριακών σκεύων. Ανθεκτική µέχρι 48 
ώρες σε ανόργανα οξέα, διαλύµατα αλάτων αλκαλίων, µη τοξική, διαστάσεων 2in 

x 250ft,  

8τµχ 

13 Υάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες 
∆ιαστάσεων 75x12mm, µε στρογγυλεµένο πυθµένα 12.000τµχ 

14 Υάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες 
∆ιαστάσεων 100x13mm, µε στρογγυλεµένο πυθµένα 24.000τµχ 

15 Υάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες 
∆ιαστάσεων 180x18mm, µε στρογγυλεµένο πυθµένα 500τµχ 

16 

Ογκοµετρική φιάλη, 
Υάλινη class A, τύπου DURAN, όγκου 50mL, 

µε πιστοποιητικό βαθµονόµησης (calibration certified), 
µε πλαστικό καπάκι, άχρωµη, διαφανής 

5τµχ 

17 

Ογκοµετρική φιάλη 
Υάλινη class A, τύπου DURAN, όγκου 100mL, 

µε πιστοποιητικό βαθµονόµησης (calibration certified), 
µε πλαστικό καπάκι, άχρωµη, διαφανής 

11τµχ 

18 

Ογκοµετρική φιάλη 
Υάλινη class A, τύπου DURAN, όγκου 1L, 

µε πιστοποιητικό βαθµονόµησης (calibration certified), 
µε πλαστικό καπάκι, άχρωµη, διαφανής 

4τµχ 

19 

Ογκοµετρική φιάλη, 
Υάλινη class A, τύπου DURAN, όγκου 500mL, 

µε πιστοποιητικό βαθµονόµησης (calibration certified), 
µε πλαστικό καπάκι, άχρωµη, διαφανής 

4τµχ 

20 

Ογκοµετρική φιάλη 
Υάλινη class A, τύπου DURAN, όγκου 2L, 

µε πιστοποιητικό βαθµονόµησης (calibration certified), 
µε πλαστικό καπάκι, άχρωµη, διαφανής 

2τµχ 

21 Πυρίµαχα ποτήρια ζέσεως, 
Υάλινα, χαµηλού τύπου (low form), όγκου 2L, χωρίς λαβή, άχρωµα, διαφανή 5τµχ 

22 
Πυρίµαχα ποτήρια ζέσεως, 

Υάλινα, τύπου DURAN, χαµηλού τύπου (low form), όγκου 600mL, χωρίς λαβή, 
άχρωµα, διαφανή 

12τµχ 



 28 

23 
Πυρίµαχα ποτήρια ζέσεως, 

Υάλινα, τύπου DURAN, χαµηλού τύπου (low form), όγκου 100mL, χωρίς λαβή, 
άχρωµα, διαφανή 

20τµχ 

24 Υάλινη Κωνική Φιάλη  
µε στενό λαιµό, χωρητικότητας 100mL (Erlenmeyer flask with narrow neck) 5τµχ 

25 Υάλινη Κωνική Φιάλη 
 µε φαρδύ λαιµό, χωρητικότητας 250mL (Erlenmeyer flask with wide neck) 3τµχ 

26 Υάλινη Κωνική Φιάλη 
µε φαρδύ λαιµό, χωρητικότητας 500mL (Erlenmeyer flask with wide neck) 2τµχ 

27 
Υάλινο Χωνί µε βραχύ στέλεχος  

(Funnel with short shem), µέγιστης διαµέτρου 100 mm  
(στο ανώτερο τµήµα), βοριοπυριτικού τύπου (borosilicate glass) 

8τµχ 

28 
Κάψες 

Υάλινες τύπου DURAN, µε επίπεδο πυθµένα, όγκου 320 - 350mL, χωρίς λαβή, 
άχρωµες, διαφανείς 

3τµχ 

29 
Κάψες 

Υάλινες τύπου DURAN, µε επίπεδο πυθµένα, όγκου 600 - 700mL, χωρίς λαβή, 
άχρωµες, διαφανείς 

3τµχ 

30 Υάλινες πιπέτες Pasteur 
Μήκους 23cm 9.750τµχ 

31 Ειδικό ∆ιηθητικό Χαρτί 
400 x 400 mm ±50mm, βαθµού (GRADE) 34/Ν, ≥ 50g/m2 86.000τµχ 

32 
Στρογγυλοί ηθµοί διήθησης Ø185mm 

διαµέτρου 185mm, από λείο ανθεκτικό χαρτί κυτταρίνης, µε καλή κατακράτηση 
σωµατιδίων µέσου και µεγάλου µεγέθους  

1.500τµχ 

33 
Πεχαµετρικό χαρτί 

(ph-universal-indicator strips) πεχαµετρικού εύρους pH 0-14 
µή εκχεόµενο (non bleeding) 

2.100τµχ 

34 Στειλεοί βάµβακος  
Μη αποστειρωµένοι µήκους 15cm 1.500τµχ 

35 Στειλεοί βάµβακος µε ξύλινη λαβή 
Αποστειρωµένοι, σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 1.000τµχ 

36 Ξύλινες σπάτουλες µίας χρήσης 
πάχους 0,5 cm και µήκους 15cm, ± 5% 300τµχ 

37 Ξύλινες σπάτουλες µίας χρήσης, 
αποστειρωµένες, σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 600τµχ 
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38 
Υάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες 

Υάλινα σωληνάρια τύπου RIA, 
διαστάσεων 75x10mm 

500τµχ 

39 

Λεπίδες ξυραφιών µε προστατευτική  
επικάλυψη τεφλόν στο ένα άκρο  

(Razor blades - Single edge backed blades), 
 από ανοξείδωτο ατσάλι, 3 πτυχές, διαστάσεων περίπου  
1,5 x 0,7 x 0,23in και περιοχή κοπής τουλάχιστον 1,5in 

200τµχ 

40 Ανταλλακτικές µεταλλικές λεπίδες µιας χρήσης No 10 
(Scalpel-blades) 200τµχ 

41 Εργαστηριακές σπάτουλες 
Μεταλλικές από ανοξείδωτο ατσάλι (SS), µε κουταλάκι, µήκους 130-150mm 2τµχ 

42 

Εργαστηριακές λεπίδες µε πλαστική λαβή  
µε µεταλλική λεπίδα carbon steel, No11 και 

 πλαστική λαβή No 3, µίας χρήσης, αποστειρωµένες, 
 σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 

200τµχ 

43 
Ανταλλακτικές λεπίδες µίας χρήσης No11, 

Εργαστηριακές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel), Νο11, 
αποστειρωµένες, σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 

400τµχ 

44 
Λαβίδες 

Μεταλλικές από ανοξείδωτο ατσάλι (SS), µε οδοντωτά πλατιά άκρα,  
µήκους 130 - 150mm 

5τµχ 

45 Ψύκτρες καθαρισµού από φυσική τρίχα, (natural bristles) 
διαστάσεων 170mm x 17mm x 55mm ±5mm 2τµχ 

46 Ψύκτρες καθαρισµού από φυσική τρίχα, (natural bristles) 
διαστάσεων 240mm x 35mm x 70mm ±5mm 

2τµχ 

47 Υάλινος ογκοµετρικός κύλινδρος  
(Measuring Cylinder), όγκου 50ml 5τµχ 

48 Υάλινος ογκοµετρικός κύλινδρος  
(Measuring Cylinder), όγκου100ml 5τµχ 

49 

Πλαστικά σωληνάρια  
χωρητικότητας 50 mL, για φυγόκεντρο, µε πλαστικό βιδωτό πώµα και 

βαθµονόµηση, µε κωνικό πυθµένα και ενσωµατωµένη υποβοήθηση για όρθια 
στερέωση 

100τµχ 

50 
Εργαστηριακές λεπίδες µε πλαστική λαβή µίας χρήσης 

Μεταλλική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι No23, αποστειρωµένες µε ακτινοβολία 
γ 25kGy, µε πλαστική λαβή 6cm, σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 

800τµχ 
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51 
Αποστειρωµένα πλαστικά σωληνάρια  

χωρητικότητας 15mL, για φυγόκεντρο, µε πλαστικό βιδωτό πώµα και 
βαθµονόµηση, µε κωνικό πυθµένα, σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 

3.000τµχ 

52 
Αποστειρωµένα πλαστικά σωληνάρια 

χωρητικότητας 50mL, για φυγόκεντρο, µε πλαστικό βιδωτό πώµα και 
βαθµονόµηση, µε κωνικό πυθµένα, σε ξεχωριστή συσκευασία ανά τεµάχιο 

3.500τµχ 

53 Πλαστικές πιπέτες  
µιάς χρήσεως, τύπου Pasteur, όγκου 3mL, σε ξεχωριστή ατοµική συσκευασία 1.000τµχ 

54 
Πλαστικά σωληνάρια κωνικά  

χωρητικότητας 15mL, για φυγόκεντρο, µε πλαστικό βιδωτό πώµα και 
βαθµονόµηση, µε κωνικό πυθµένα 

250τµχ 

55 

Φίλτρα καθαρισµού δείγµατος για προσαρµογή σε πλαστική 
σύριγγα 

 κατάλληλα για ιοντική χρωµατογραφία (IC) 
Φίλτρα µε πορώδη µεµβράνη πολυαµιδίου (νάιλον) διαµέτρου 25mm, µε διάµετρο 

πόρων 0,45µm,  χωρίς προφίλτρο, µε πλαστικό περίβληµα 

1.500τµχ 

    

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 
  

ΤΜΗΜΑ 12: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
CPV:38434000-6 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
14.615,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Μικροσωληνάρια φυγοκέντρησης  
Όγκου 0,2 ml, µήκους 21,7mm µε πεπλατισµένο καπάκι, 

υλικό πολυπροπυλένιο, διάφανο.  
Να είναι απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες RNΑάσες, παρεµποδιστές αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (pcr) , 
να διαθέτουν πιστοποίηση “pcr performance tested” 

27.000τµχ 
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2 

Κουτιά αποθήκευσης δειγµάτων στους -80 οC. 
 Χάρτινο τετράγωνο κουτί µε καπάκι, αδιαβροχοποιηµένο (waterproof) εξωτερικά, 

µε διαµερισµατοποίηση 81 θέσεων, διαστάσεων 13x13x5cm. Ανθεκτικό, 
κατάλληλο για µακροχρόνια αποθήκευση στους -80οC. 

500τµχ 

3 Μεταλλικές Λεπίδες διπλής αιχµής / κόψης  
σε ξεχωριστές χάρτινες συσκευασίες 80.000τµχ 

4 Χαρτί για καθαρισµό γενετικού αναλυτή (Precision Wipes)  
διαστάσεων 21,3cm x 11,4cm.  15τµχ 

5 Χαρτί για καθαρισµό γενετικού αναλυτή (Precision Wipes)  
διαστάσεων 30cm x 30cm.  10τµχ 

    

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 13: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΙΦΩΝΙΩΝ (ΠΙΠΕΤΩΝ) 
CPV:38437000-7 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
8.400,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Ειδικά ρύγχη αναρρόφησης για πολυκάναλη πιπέτα dual filtered 
(tips for multi channel pipette). 

Να είναι πλήρως συµβατά και λειτουργικά µε πολυκάναλη πιπέτα Eppentorf. 
Ποσότητα αναρρόφησης 0,1-10µl, µεσαίου µεγέθους, µήκους 40mm, µε δύο 
φίλτρα που παρέχουν διπλή προστασία έναντι της διασποράς σωµατιδίων και 

βιοµορίων προς την πιπέτα και προς το δείγµα. Να είναι αποστειρωµένα µε ακτίνες 
γ. Να προστατεύουν την πιπέτα από τον χειρισµό ραδιενεργών, διαβρωτικών ή 

µολυσµατικών δειγµάτων. Να έχουν ακρίβεια στην ποσότητα που αναρροφούν. Να 
διαθέτουν πιστοποίηση για το ότι είναι κατασκευασµένα από µή έφλεκτο υλικό και 

απαλλαγµένα από DNΑάσες RNΑάσες 
Να είναι τοποθετηµένα σε σφραγισµένες τυποποιηµένες συσκευασίες 96 θέσεων. 

40.320τµχ 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 14: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

CPV: 38434540-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
37.420,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Στειλεοί µε δυνατότητα αυτοξήρανσης.  
Στειλεοί σε σωληνάριο µεταφοράς, µε µεµβράνη αερισµού, αποξήρανση µέσα στο 

σωλήνα, εκτεταµένη λαβή, µε την ετικέτα και το κλείσιµο απαραβίαστο.  
Με την µεµβράνη αερισµού εξασφαλίζεται ότι, από τη στιγµή της δειγµατοληψίας 

µέχρι την εξέταση τους στο εργαστήριο δεν αναπτύσσονται βακτήρια και 
µικροοργανισµοί. 

 Οι στειλεοί να συµµορφώνονται µε την οδηγία MDD και IVDD, να φέρουν 
σήµανση CE, να είναι αποστειρωµένοι Et-O -εξασφαλίζει την αποδιάταξη 

ανθρώπινου DNA κατά το στάδιο παρασκευής τους, απαλλαγµένοι από DNA. 
Οι στειλεοί να είναι σχεδιασµένοι και συµβατοί για δειγµατοληψία ιχνών σε σκηνή 
εγκλήµατος, όπως αίµα, σπέρµα, σάλιο, επιθηλιακά κύτταρα, κ.λ.π., καθώς και για 

λήψη στοµατικού επιχρίσµατος από άτοµα. 
Οι στειλεοί να έχουν τις εξής διαστάσεις: διαµέτρου 12mm, συνολικό µήκος 175 

mm, µήκος χωρίς το καπάκι 105 mm, µήκος στελέχους 85 mm. 
Το υλικό κατασκευής τους να είναι: από πολυπροπυλένιο Polypropylene (PP), το 

καπάκι τους από πολυπροπυλένιο Polypropylene (PP), το στέλεχος από 
πολυστυρένιο Polystyrene (PS) και το υλικό που περιβάλει το άκρο του στελέχους, 

να είναι από βισκόζ (Viscous). 
Να φέρουν επικολληµένη ετικέτα τόσο στο στέλεχος,  όσο και στο καπάκι στην 

οποία να είναι δυνατό να αναγραφούν ενδείξεις. 
Οι στειλεοί να µπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωµατίου για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους (ηµεροµηνία λήξης). 

9.500τµχ 
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2 

Στειλεοί απλοί.  
Οι στειλεοί να είναι σχεδιασµένοι και συµβατοί για δειγµατοληψία ιχνών σε σκηνή 
εγκλήµατος, όπως αίµα, σπέρµα, σάλιο, επιθηλιακά κύτταρα, κ.λ.π., καθώς και για 

λήψη στοµατικού επιχρίσµατος. Να είναι αποστειρωµένοι (EO sterile). 
Το υλικό κατασκευής τους να είναι: το στέλεχος από πολυστυρένιο Polystyrene 

(PS) και το υλικό που περιβάλει το άκρο του στελέχους από βισκόζ  (Viscous). Να 
έχουν θήκη µεταφοράς που να φέρει επικολληµένη ετικέτα στην οποία να είναι 
δυνατό να αναγραφούν ενδείξεις. ∆ιαστάσεις στέλεχος και θήκη τουλαχιστον 

16cm, στέλεχος µε καπάκι τουλάχιστον 15cm 
Οι στειλεοί να συµµορφώνονται µε την οδηγία MDD  και να φέρουν τη σχετική 

σήµανση CE. 

80.600τµχ 

3 

Μικροσωληνάρια φυγοκέντρησης 1,5ml  
τύπου Sarsted ή ισοδύναµο. Να είναι απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες 

RNΑάσες, παρεµποδιστές pcr , να διαθέτουν πιστοποίηση pcr performance tested, 
ανθρώπινο DNA<0,5 pg/µl, Βακτηριακό DNA<0,02 pg/µl, µε αντοχή σε 

φυγοκέντρηση µεγέθους έως 30000x g 

45.000τµχ 

4 

Μικροσωληνάρια φυγοκέντρησης 2,0 ml  
τύπου Sarsted ή ισοδύναµο. Να είναι απαλλαγµένα από DNA, DNΑάσες 

RNΑάσες, παρεµποδιστές pcr , να διαθέτουν πιστοποίηση pcr performance tested, 
ανθρώπινο DNA<0,5 pg/µl, Βακτηριακό DNA<0,02 pg/µl, µε αντοχή σε 

φυγοκέντρηση µεγέθους έως 25000x g 

25.000τµχ 

    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

  

 
 
 
 

   

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 15: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

CPV:33954000-2 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
64.045,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 
Πλαστικές λαβίδες µιας χρήσεως. 

Αποστειρωµένες µε στρογγυλεµένο και πλατύ ρύγχος,  
έκαστη σε ατοµική συσκευασία 

1.400τµχ 
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2 

Θήκες αποθήκευσης καρτών κυτταρίνης (FTA καρτών) 
Μικρές θήκες πολλών θέσεων (Multi-Barrier), διαστάσεων 9 x 7cm κατ’ 

ελάχιστον, για την φύλαξη βιολογικών δειγµάτων σε κάρτες κυτταρίνης. Το υλικό 
κατασκευής της θήκης να αποτελείται από πολλαπλά στρώµατα πλαστικοποίησης 
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του δείγµατος από την έκθεση στο περιβάλλον 

ή παράγοντες µόλυνσης κατά την αρχειοθέτηση του.  

73τµχ 

3 
Ρολά ταινίας για την σφράγιση πειστηρίων µεγέθους 98x30mm.  
Να έχουν την δυνατότητα αναγραφής ενδείξεων και κατά την αποσφράγιση να 

δηµιουργείται ένδειξη ότι έχει ανοιχτεί.  
10τµχ 

4 
Ρολά ταινίας για την σφράγιση πειστηρίων µεγέθους 150x45mm.  
Να έχουν την δυνατότητα αναγραφής ενδείξεων και κατά την αποσφράγιση να 

δηµιουργείται ένδειξη ότι έχει ανοιχτεί.  
10τµχ 

5 

Στειλεοί για όνυχες.  
Οι στειλεοί να είναι σχεδιασµένοι και συµβατοί για δειγµατοληψία ιχνών από 

νύχια σε εγκληµατολογικές εφαρµογές. 
Το υλικό κατασκευής του στελέχους να είναι από πολυπροπυλένιο Polypropylene 

(PP) ή ξύλο. 
Να φέρουν ξεχωριστή ατοµική συσκευασία έκαστος µε ετικέτα στην οποία να είναι 

δυνατό να αναγραφούν ενδείξεις. 

500τµχ 

6 Ολοκληρωµένο Σύστηµα δειγµατοληψίας (Collection kits) 
Ολοκληρωµένο σύστηµα (kit) δειγµατοληψίας για λήψη γενετικού υλικού ατόµων 4.960τµχ 

7 

 Βαλίτσες µεταφοράς εξοπλισµού εγκληµατολογικού 
ενδιαφέροντος 

 διαστάσεων µήκους 45cm, πλάτους 32cm και ύψους 17cm, ±10%. Σκληρή 
εξωτερική επιφάνεια από πλαστικό ή αλουµίνιο µε κλιπ ασφάλισης, χειρολαβή 
µεταφοράς και αποσπώµενους ιµάντες µεταφοράς. Να φέρει εσωτερική θήκη 
καθώς και µικρότερες θήκες για αποθήκευση µικροεργαλείων και γραφικού 
υλικού. Να φέρει διαµερισµατοποίηση µε αφρώδες υλικό, στην µια εσωτερική 

πλευρά.   

28τµχ 

    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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ΤΜΗΜΑ 16: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΤΩΝ 
CPV:42642200-0 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
2.790,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Φιαλίδια συσκευής κονιορτοποίησης οστών.  
Ένα (1) Σετ αποτελούµενο από: ένα (1) πλαστικό φιαλίδιο, δύο (2) µεταλλικά 
τµήµατα που προσαρµόζονται στις άκρες του πλαστικού φιαλιδίου και ένα (1) 
µεταλλικό έµβολο που παλινδροµεί κατά την κονιορτοποίηση του οστού στο 
εσωτερικό του φιαλιδίου. Πλήρως συµβατά, λειτουργικά και σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές που ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία της συσκευής 
κονιορτοποίησης SPEX που διαθέτει η Υπηρεσία µας. 

2τµχ 

2 Ανταλλακτικά συσκευής καθαρισµού οστών 
Bάσεις στήριξης δίσκων κοπής τύπου sc402 ή ισοδύναµο, για συσκευή dremel 15τµχ 

3 
Ανταλλακτικά συσκευής καθαρισµού οστών 

Bάσεις στήριξης ταινιών λείανσης-καθαρισµού τύπου sc407 ή ισοδύναµο, για 
συσκευή dremel 

15τµχ 

4 Ανταλλακτικά συσκευής καθαρισµού οστών  
Ταινίες λείανσης-καθαρισµού τύπου sc408 ή ισοδύναµο, για συσκευή dremel. 180τµχ 

5 Ανταλλακτικά συσκευής καθαρισµού οστών 
 Χειρολαβή για συσκευή τύπου DREMEL Fortiflex (9102) ή ισοδύναµο  1τµχ 

6 Ανταλλακτικά συσκευής καθαρισµού οστών 
∆ίσκοι κοπής τύπου sc456B ή ισοδύναµο, για συσκευή dremel. 240τµχ 

    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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ΤΜΗΜΑ 17: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ∆Η ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
CPV:33772000-2 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
5.565,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 Πλαστική µεµβράνη µε χάρτινη επένδυση, µιας χρήσης,  
διαστάσεων 1 x 1m, ±10% 4.650τµχ 

2 Ρολό χαρτιού για εργαστηριακή χρήση 
 απορροφητικό, µε λεία (όχι ανάγλυφη) επιφάνεια 1086kg 

3 Πλαστική µεµβράνη µιας χρήσης  
διάφανη, διαστάσεων 1m x 1m, ±10% 320kg 

    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 18: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

CPV:35113200-1 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
4.140,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 Μάσκα ενεργού άνθρακα 25τµχ 

2 

Μάσκα µισού προσώπου  
τύπου 3Μ µοντέλο 7502 ή ισοδύναµου, η οποία όµως σε κάθε περίπτωση να είναι 
συµβατή και λειτουργική µε το συγκεκριµένο τύπο φίλτρων επιπέδου προστασίας 

ΑΒΕΚ 1, µοντέλο 6059 της 3Μ που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία µας. 

21τµχ 
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3 

Προστατευτικά φίλτρα µάσκας προσώπου 
 επιπέδου προστασίας ΑΒΕΚ 1, που προστατεύουν από οργανικούς ατµούς, 
ανόργανα, όξινα αέρια, αµµωνία & παράγωγα. Τύπου 3Μ µοντέλο 6059 ή 

ισοδύναµου, τα οποία όµως σε κάθε περίπτωση να είναι συµβατά και λειτουργικά 
µε το συγκεκριµένο µοντέλο µάσκας 3Μ µοντέλο 7500 που ήδη διαθέτει η 

Υπηρεσία µας 

94τµχ 

4 

Προστατευτικά φίλτρα σωµατιδίων (προφίλτρα) φίλτρων 
µάσκας προσώπου, 

επιπέδου  προστασίας P3R, που προστατεύουν από στερεά σωµατίδια και 
σταγονίδια. Τύπου 3Μ µοντέλο 5935 ή ισοδύναµου, τα οποία όµως σε κάθε 

περίπτωση να είναι συµβατά και λειτουργικά µε το συγκεκριµένο µοντέλο φίλτρων 
µάσκας προσώπου 3Μ µοντέλο 6059 που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία µας 

94τµχ 

5 

Καπάκια συγκράτησης προστατευτικών φίλτρων σωµατιδίων 
(προφίλτρων) στο  προστατευτικό φίλτρο της µάσκας.  

Τύπου 3Μ µοντέλο 501 ή ισοδύναµου, τα οποία όµως σε κάθε περίπτωση να είναι 
συµβατά και λειτουργικά µε το συγκεκριµένο µοντέλο φίλτρων  µάσκας προσώπου 

3Μ µοντέλο 6059 που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία µας 

94τµχ 

6 

Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου, 
µε ελαστικό ιµάντα προσαρµογής και λεπτό σχεδιασµό πλαισίου, οπτικό φακό 
κατηγορίας 1 (optical class 1) µε αντιθαµβωτική επένδυση ανθεκτική στις 

γρατζουνιές  

21τµχ 

7 
Προστατευτική ολόσωµη φόρµα µίας χρήσης  

χρώµατος λευκού, µεγέθους XL, επιπέδου προστασίας Cat III TYPE 5/6 
PROTECTION. 

50τµχ 

8 Προστατευτική ολόσωµη φόρµα µίας χρήσης, 
χρώµατος µπλε, µεγέθους ΧXL, από µή υφαντό πολυπροπυλένιο. 50τµχ 

9 Ποδιές νάιλον µιας χρήσης 500τµχ 

10 

Ανταλλακτικά φίλτρα για µάσκες προστασίας πτητικών χηµικών 
αερίων, 

 τύπου 3Μ µοντέλο 6057 ή ισοδύναµου, τα οποία όµως σε κάθε περίπτωση να 
είναι συµβατά και λειτουργικά µε το συγκεκριµένο µοντέλο µάσκας 3Μ τύπου 

7500 που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία µας. 

52τµχ 

    
      

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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ΤΜΗΜΑ 19: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ  VISIPREP 

CPV:38000000-5 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
7.340,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Πλαστικά σωληνάρια µίας χρήσης για το σύστηµα εκχύλισης 
57265 Visiprep SPE Vacuum Manifold 

(Disposable Liners for Visiprep DL Manifolds), από PTFE, 
προς αποφυγή επιµόλυνσης µεταξύ των δειγµάτων, 

κωδ: 57059 ή ισοδύναµο 

1.500τµχ 

2 

Υάλινα κωνικά σωληνάρια Φυγοκέντρησης των 10ml, µε εσµύρισµα 
(Tube centrifuge 10ml, ground socket conical 14/15)  

Κωνικοί σωλήνες φυγοκέντρισης, ανθεκτικοί σε τουλάχιστον 3000 
στροφές RCF, όγκου 10mL, µε εσµύρισµα 14/15, ύψους 115 mm και 

εξωτερικής διαµέτρου 17mm  
& 

γυάλινα πώµατα µε εσµύρισµα 14/15 
(solid glass stopper 14/15) 

υάλινα κοίλα πώµατα µε εσµύρισµα 14/15, ύψους 50mm, συµβατα 
µε τους ανωτέρω κωνικούς σωλήνες φυγοκέντρησης 

10τµχ 

3 Υάλινη συσκευή ψεκασµού (Bottle-type sprayer) 
χωρητικότητας 175mL ±75mL 1τµχ 

4 
∆ιηθητικό χαρτί κυτταρίνης Ø70mm 

Στρόγγυλοι ηθµοί από χαρτί κυτταρίνης µε µέγεθος πόρων 11µm  
και βάρος 87g/m2 ±2, διάµετρο 70mm και πάχος 180µm 

3.000τµχ 

5 
∆ιηθητικό χαρτί κυτταρίνης Ø110mm 

Στρόγγυλοι ηθµοί από χαρτί κυτταρίνης µε µέγεθος πόρων 11µm  
και βάρος 87g/m2 ±2, διάµετρο 110mm και πάχος 180µm 

11.000τµχ 

      
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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ΤΜΗΜΑ 20: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

CPV:31600000-2 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
5.535,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 
Λαµπτήρες χρήσης για τον φωτισµό ειδικών συγκριτικών 

µικροσκοπίων παρατήρησης - εξέτασης πειστηρίων, τύπου E27 LED 
ψυχρού φωτισµού 60w 

8τµχ 

2 
Λαµπτήρες χρήσης για τον φωτισµό ειδικών συγκριτικών 

µικροσκοπίων παρατήρησης - εξέτασης πειστηρίων, τύπου HLX 
64250 20w/6v 

8τµχ 

3 
Λαµπτήρες χρήσης για τον φωτισµό ειδικών συγκριτικών 

µικροσκοπίων παρατήρησης - εξέτασης πειστηρίων, τύπου BA15d 
15w/6v 

8τµχ 

4 
Λαµπτήρες χρήσης για τον φωτισµό ειδικών συγκριτικών 

µικροσκοπίων παρατήρησης - εξέτασης πειστηρίων, τύπου HLX 
64634 150w/15v 

8τµχ 

5 

ΛAΜΠΕΣ YΠΕΡΙΩ∆ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ UV LIGHT 
Να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1) Βασική Εφαρµογή: Blacklight Blue. 
2) ∆ιάρκεια Ζωής ≥ 3000 ώρες. 

3) Χρώµα (Color Designation): Blacklight Blue. 
4) Ισχύς: 9W. 

5) Ρεύµα Λάµπας: 0.17 Α. 
6) Τάση: 60 V. 

7) Καπάκι Βάσης (Cap Base): 2 Pins, G23. 
8) UV-B/UV-A: 0.2%. 

9) Καθαρό βάρος:  ≤32 gr. 
10) Μήκος Λάµπας : 145mm. 

11) Πλάτος έκαστης Λάµπας: 13mm. 

8τµχ 

6 Μπαταρίες για ηλεκτρονικά όργανα µετρήσεων  
(ψηφιακά παχύµετρα / ψηφιακά µικρόµετρα)  τύπου LR44 38τµχ 

7 Μπαταρίες για ηλεκτρονικά όργανα µετρήσεων  
(ψηφιακά παχύµετρα / ψηφιακά µικρόµετρα) τύπου CR2032 20τµχ 

8 Επαναφορτιζόµενες Μπαταρίες τύπου AA 8τµχ 
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9 Επαναφορτιζόµενες Μπαταρίες τύπου AAA 8τµχ 

10 Μπαταρία 12V µέγεθος 23ΑΕ 20τµχ 

11 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ τύπου ΑΑ 140τµχ 

12 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1900mAh τύπου ΑΑ 440τµχ 

13 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 1900mAh/7V συµβατές µε τις D-750 
NIKON και D-7000 NIKON, που διαθέτει η Υπηρεσία µας 20τµχ 

14 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 750mAh/7,2V συµβατές µε φορητή 
βιντεοκάµερα SONY DCR-SR32, που διαθέτει η Υπηρεσία µας. 2τµχ 

15 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 1230mAh/7,2V συµβατές µε 
φωτογραφική µηχανή  NIKON D-5100, που διαθέτει η Υπηρεσία µας.             2τµχ 

16 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 1500mAh/7,4V συµβατές µε 
φωτογραφική µηχανή NIKON D90 , που διαθέτει η Υπηρεσία µας.                       2τµχ 

17 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 1900mAh/7V συµβατές µε 
φωτογραφικές µηχανές NIKON D-7100, που διαθέτει η Υπηρεσία µας.           10τµχ 

18 

Αλκαλικές µπαταρίες ΑΑ 
µε ονοµαστική τάση 1,5V, η ηµεροµηνία λήξης να είναι για 5 έτη τουλάχιστον από 
την ηµεροµηνία παραλαβής και να ικανοποιούνται τουλάχιστον µία από τις δύο 

παρακάτω απαιτήσεις που θα αποδεικνύονται µε επίσηµα έγγραφα του 
κατασκευαστή:  

1)Η τάση της µπαταρίας να µην πέφτει κάτω από 1,1V για 30 λεπτά συνεχή 
παροχή 1A σε φορτίο. 

2)Για παροχή 500mA σε φορτίο, η χωρητικότητα της µπαταρίας να είναι πάνω από 
1000mAh µέχρι η τάση της να φτάσει τα 0,8V.  

32τµχ 

19 

Αλκαλικές µπαταρίες ΑΑΑ 
µε ονοµαστική τάση 1,5V, η ηµεροµηνία λήξης να είναι για 5 έτη τουλάχιστον από 
την ηµεροµηνία παραλαβής και  να ικανοποιούνται τουλάχιστον µία από τις δύο 

παρακάτω απαιτήσεις που θα αποδεικνύονται µε επίσηµα έγγραφα του 
κατασκευαστή:  

1)Η τάση της µπαταρίας να µην πέφτει κάτω από 1,1V για 6ώρες συνεχή παροχή 
100mA σε φορτίο. 

2)Για παροχή 500mA σε φορτίο, η χωρητικότητα της µπαταρίας να είναι πάνω από 
350mAh µέχρι η τάση της να φτάσει τα 0,8V. 

20τµχ 
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20 

Αλκαλικές µπαταρίες 9V, 
η ηµεροµηνία λήξης να είναι για 5 έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
παραλαβής και  να ικανοποιούνται τουλάχιστον µία από τις δύο παρακάτω 
απαιτήσεις που θα αποδεικνύονται µε επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστή:  

1)Η τάση της µπαταρίας να µην πέφτει κάτω από 6V για 2ώρες συνεχή παροχή 
250mA σε φορτίο 

2)Για παροχή 500mA σε φορτίο, η χωρητικότητα της µπαταρίας να είναι πάνω από 
250mAh µέχρι η τάση της να φτάσει τα 4,8V.  

20τµχ 

21 
Αλκαλικές µπαταρίες 12V 23A 

ή ισοδύναµο (να συνοδεύονται µε έγγραφα του κατασκευαστή µε γραφήµατα 
απόδοσης) 

12τµχ 

22 Mπαταρίες 4,5V, 3R12 ή 3LR12 
(να συνοδεύονται µε έγγραφα του κατασκευαστή µε γραφήµατα απόδοσης) 10τµχ 

23 Αυτοκόλλητη µονωτική ταινία 
πλάτος 19mm µήκος 20m 2τµχ 

24 Αυτοκόλλητη µονωτική ταινία 
πλάτος 15mm µήκος 20m 2τµχ 

25 
Εκνεφωτής (Spray) καθαρισµού ηλεκτρονικών επαφών χωρίς 

λάδι 
800mL 

26 Εκνεφωτής (Spray) ψύξης 800mL 

27 Εκνεφωτής (Spray) αποκόλλησης ετικετών 800mL 

28 Εκνεφωτής (Spray) σιλικόνης 800mL 

29 Εκνεφωτής (Spray) καθαρισµού πάστας συγκόλλησης 800mL 

30 Λαµπτήρες τύπου καρφιού αλογόνου GY6.35 24v 100w  5τµχ 

31 Λαµπτήρες τύπου καρφιού αλογόνου GY6.35 24v 50w  5τµχ 

32 Λαµπτήρες τύπου καρφιού αλογόνου GY6.35 12v 20w  5τµχ 

33 Λαµπτήρες τύπου καρφιού αλογόνου GY6.35 12v 50w  5τµχ 

34 Λαµπτήρες τύπου καρφιού αλογόνου GY6.35 12v 100w  5τµχ 

35 Αντιστάτες 6Ω~10Ω, >3W 20τµχ 

36 Αντιστάτες 1Ω~5Ω, >3W 20τµχ 
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37 Ηλεκτρικοί ρευµατολήπτες τύπου κροκόδειλου (>65mm, >5A) 4τµχ 

38 Ηλεκτρικός διακόπτης toggle >8A 4τµχ 

39 Μπαταριοθήκες για 2Α x 8 2τµχ 

40 Μπαταριοθήκες για 2Α x 6 4τµχ 

41 Mπαταριοθήκες για 2Α x 1 4τµχ 

42 Mπαταριοθήκες για 2Α x 2 4τµχ 

43 Μπαταριοθήκες για 23Α x 1 4τµχ 

    
      

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

      

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 21: ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
CPV:30199500-5 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
2.265,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 Αντιστατικό PVC 
1m x 1m, πάχος 5mm 1τµχ 

2 
Αντιστατικά κιβώτια  

µε ειδική αντίσταση άνω των 105 Ohm cm, εξωτερικών διαστάσεων 40cm x30cm 
και µέγιστο ύψος 22cm ± 1cm. 

10τµχ 
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3 
Αντιστατικά κιβώτια  

µε ειδική αντίσταση άνω των 105 Ohm cm, εξωτερικών διαστάσεων 40cm x30cm 
και µέγιστο ύψος 7,5cm  ± 0,5cm 

10τµχ 

4 
Αντιστατικά κιβώτια  

µε ειδική αντίσταση άνω των 105 Ohm cm, εξωτερικών διαστάσεων 30cm x20cm 
και µέγιστο ύψος 12cm  ± 1cm 

10τµχ 

5 

Πλαστικά κουτιά αρχείου  
τύπου ESD ED 64/32 HG ή ισοδύναµου 

Aντιστατικά κιβώτια µε αρθρωτό καπάκι, διαστάσεων 60x40x33.5cm, 
κατασκευασµένα από αγώγιµο πλαστικό µε ειδικό σχεδιασµό για τη µεταφορά 

ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών. Να µπορούν να εµποδίσουν την 
ηλεκτροστατική φόρτιση και να αποσπάσουν την υπάρχουσα φόρτιση. 

60τµχ 

      
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 22: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

CPV:38636000-2 / DA44-3 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
2.000,00 € 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 

Τέσσερα (4) οπτικά φίλτρα αποκοπής (EDGEPASS FILTERS, 
LONGPASS/SHORTPASS), 

µε εξωτερική διάµετρο 25 mm,  µε διαπερατότητα (Transmittance) > 90% το 
καθένα αντίστοιχα στις εξής φασµατικές περιοχές: 

 α) 400nm έως 700nm, 
 β) 700nm έως τουλάχιστον 1400nm, 

 γ) 400nm έως 1000nm και 
 δ) 1000nm έως τουλάχιστον 1400nm. 

 Στην περιοχή αποκοπής (Rejection Region) να παρουσιάζουν οπτική πυκνότητα 
O.D. (Optical Density) ίση ή µεγαλύτερη από πέντε (O.D.≥ 5),  µε επί τοις εκατό 
ανοχή κλίσης βαθµίδας µεταβατικής περιοχής (εύρος µήκους κύµατος ∆λ από 50% 
διαπερατότητα έως O.D.≥5,  προς το µήκος κύµατος αποκοπής), µικρότερη του 2% 

(Slope Tolerance, Τ50% έως O.D 5 <2%). Τα ανωτέρω να παρουσιάζουν 
οµοιόµορφη συµπεριφορά διαπερατότητας στις ανωτέρω φασµατικές περιοχές και 

να είναι ανθεκτικά στην υγρασία.  
Να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πίνακες ή διαγράµµατα της µετρούµενης 

διαπερατότητας τους συναρτήσει του µήκους κύµατος. Τύπου Thorlabs 
FESH0700, FELH700, FESH1000 και FELH1000 αντίστοιχα το καθένα ή 

ισοδύναµα. 

1τµχ 



 44 

2 

Πέντε (5) ουδέτερα οπτικά φίλτρα απορρόφησης (NEUTRAL 
DENSITY ABSORPTIVE FILTERS ), 

διαµέτρου 25 mm, µε οπτική πυκνότητα (Optical Density - O.D.) αντίστοιχα το 
καθένα: 

 α) 0.5 O.D., 
 β) 1.0 O.D., 
 γ) 2.0 O.D., 

 δ) 3.0 O.D. και 
 ε) 4.0 O.D., 

µε κατώφλι καταστροφής (Damage Threshold) τουλάχιστον 4 J/cm2  έκαστο (για 
ενδεικτική δέσµη LASER στα 532 nm, 10 Hz, ή ισοδύναµη), λειτουργικά 

τουλάχιστον στη φασµατική περιοχή από 400nm έως 1100nm. Να συνοδεύονται 
από τους αντίστοιχους πίνακες ή διαγράµµατα της µετρούµενης διαπερατότητας 
τους συναρτήσει του µήκους κύµατος. Tύπου Thorlabs NE05B, NE10B, NE20B, 

NE30B, NE40B αντίστοιχα το καθένα ή ισοδύναµα. 

1τµχ 

3 

Ένας (1) περιστρεφόµενος φορέας φίλτρων (MANUAL FILTER 
WHEEL MOUNTS) , 

τύπου Thorlabs FW2A ή ισοδύναµο, αποτελούµενος από δύο παράλληλους και 
χειροκίνητα περιστρεφόµενους ως προς τον νοητό ενιαίο άξονα τους τροχούς,  
έκαστος µε έξι (6) παράθυρα υποδοχής οπτικών φίλτρων διαµέτρου µίας ίντσας 

(1"), µε εσωτερικό σπείρωµα τύπου SM1 (SM1 Threaded) και δυνατότητα 
προσαρµογής οπτικού φίλτρου πάχους έως τέσσερα χιλιοστά (4 mm). Mε 
δυνατότητα περιστροφής του ενός τροχού ανεξάρτητα από τον άλλον και 

αυτόµατης ευθυγράµµισης των κέντρων των παραθύρων του ενός ως προς τον 
άλλον, µέσω µηχανισµού συγκράτησης θέσης περιστροφής έξι σηµείων. Να 

εµπεριέχονται όλα τα απαραίτητα µικροεξαρτήµατα για την σταθερή τοποθέτηση 
των ανωτέρω οπτικών φίλτρων στις αντίστοιχες υποδοχές παραθύρων, ήτοι ένα 
δακτυλίδι συγκράτησησης (Retaining Ring) για κάθε παράθυρό υποδοχής. 

O περιστρεφόµενος φορέας φίλτρων να συνοδεύεται και να προσαρµόζεται µέσω 
ακέφαλης βίδας σε µεταλλικό κυλινδρικό υποστύλωµα (Post) ύψους 40 mm και 
διαµέτρου 1/2", µαζί µε το κυλινδρικό στήριγµα υποστηλώµατος (Post-Holder) 
αντίστοιχου ύψους και διαµέτρου και τη βάση στηρίγµατος (Post-Holder Base) 
διαστάσεων 50 x 75 x 10 mm κατάλληλη για σταθερή προσαρµογή µέσω 
υποδοχών slots σε οπτική τράπεζα µε υποδοχές τύπου M6. Το ύψος του 

υποστυλώµατος εντός του κυλινδρικού στηρίγµατος να ρυθµίζεται χειροκίνητα 
µέσω βίδας. 

1τµχ 

4 

Ένα (1) κλειδί σύσφιξης SM1 
(SM1 Spanner Wrench),  

τύπου Thorlabs SPW602 ή ισοδύναµο. για δακτυλίδια συγκράτησης (Retaining 
Rings) τύπου SM1RR. 

1τµχ 

5 

Ένα (1) σωλήνα φακών (LENS TUBE), 
τύπου Thorlabs SM1L05 ή ισοδύναµο, ενδεικτικού συνολικού µήκους 0.65", 
εσωτερικής διαµέτρου µίας ίντσας (1") µε εσωτερικό σπείρωµα τύπου SM1 και 
εξωτερικό σπείρωµα στην µία πλευρά τύπου SM1, καθώς και δύο (2) δακτυλίδια 
συγκράτησης (Retaining Rings) τύπου SM1RR, µε τα οποία να είναι δυνατή η 
σταθερή τοποθέτηση δύο οπτικών φίλτρων πάχους έως 4 mm, εντός του σωλήνα. 

Ο εν λόγω σωλήνας φακών µαζί µε τα δύο οπτικά φίλτρα, να µπορεί να 
τοποθετηθεί σταθερά πάνω σε ένα από τα παράθυρα υποδοχής του 

προαναφερόµενου φορέα φίλτρων. 

1τµχ 
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6 

Μία (1) Ίριδα (IRIS), 
 µεταβλητού εσωτερικού ανοίγµατος διαµέτρου έως 50mm, χειροκίνητα 

ρυθµιζόµενη µέσω µοχλού,  τύπου Thorlabs ID50/M ή ισοδύναµο, προσαρµοσµένη 
κατάλληλα σε κυλινδρικό υποστύλωµα (Post) ύψους 75mm και διαµέτρου ½", µαζί 
µε ένα κυλινδρικό στήριγµα υποστυλώµατος (Post Holder), εσωτερικής διαµέτρου 
½" και ύψους 75mm συνδεδεµένο µε µία βάση στηρίγµατος (Post-Holder Base) 
διαστάσεων 50x75x10mm, κατάλληλη για σταθερή προσαρµογή µέσω υποδοχών 

slots σε οπτική τράπεζα µε υποδοχές τύπου M6. 
 Το ύψος του υποστυλώµατος εντός του κυλινδρικού στηρίγµατος να ρυθµίζεται 

χειροκίνητα µέσω βίδας. 

1τµχ 

    

 
ΛΟΙΠOI OΡΟΙ: 
 • Τα είδη να συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα έγγραφα των τεχνικών προδιαγραφών τους. 
 • Τα υπογραµµισµένα συνοδευτικά είδη συµπεριλαµβάνονται στην αγορά.  
 • Τα πέντε οπτικά φίλτρα απορρόφησης να είναι τοποθετηµένα εντός των παραθύρων του πρώτου τροχού του 
φορέα φίλτρων, 
 • Τα φίλτρα αποκοπής µε διαπερατότητα 1) από 400nm έως 700nm και 2) από 1000nm έως τουλάχιστον 
1400nm να είναι τοποθετηµένα στα παράθυρα υποδοχής του δεύτερου τροχού του φορέα φίλτρων, 
 • Τα οπτικά φίλτρα αποκοπής µε περιοχή διαπερατότητας 1) απο 700nm έως τουλάχιστον 1400nm και 2) απο 
400nm έως 1000nm να είναι τοποθετηµένα κατάλληλα εντός του σωλήνα φακών και ο σωλήνας φακών να 
δύναται να βιδωθεί σταθερά σε ένα απο τα παράθυρα του τροχού του φορέα φίλτρων (είδος 3). 
 • Όλα τα ανωτέρω εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι µεταξύ τους συµβατά. 
 • Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και συναρµολόγησης. 
 • • Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών  (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ).  
 • Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί µακροσκοπικός έλεγχος.  

      

      

 

  

ΤΜΗΜΑ 23: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
CPV:44510000-8 / LA21-3 

ΣΥΝΟΛΟ: 
3.440,00 € 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

1 Γυαλόχαρτα 175τµχ 

2 

Λιπαντικό σπρέι 
Υπο πίεση υγροποιηµένο λιπαντικό έλαιο (σηµείο βρασµού 183˚- 187˚C), 

συσκευασµένο σε µεταλλικά δοχεία µε ενσωµατωµένο σύστηµα εκνέφωσης. Να 
µπορεί να αφαιρεί µπογιά, κόλλες και σκουριά και να προστατεύει µεταλλικά 

τµηµάτα από σκουριά και διάβρωση. 

4.050mL 
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3 
Σβουράκια λείανσης µεταλλικών επιφανειών  

για χρήση σε διαδικασία επανεµφάνισης απαλειφθέντων αριθµών πλαισίου - 
κινητήρα οχηµάτων, Τύπου P60 φ30±2mm 

50τµχ 

4 
Σβουράκια λείανσης µεταλλικών επιφανειών  

για χρήση σε διαδικασία επανεµφάνισης απαλειφθέντων αριθµών πλαισίου - 
κινητήρα οχηµάτων, Τύπου P80 φ30±2mm 

50τµχ 

5 
Σβουράκια λείανσης µεταλλικών επιφανειών  

για χρήση σε διαδικασία επανεµφάνισης απαλειφθέντων αριθµών πλαισίου - 
κινητήρα οχηµάτων, Τύπου P120 φ30±2mm 

50τµχ 

6 
Ελαστικά ράουλα για την κατασκευή κυλίνδρων επίστρωσης 

µελάνης λήψης αποτυπωµάτων,  
διαστάσεων Φ35 x 7 x 140 ΜΜ 

250τµχ 

7 Αυτοκόλλητη µεταξωτή ταινία στερέωσης 
(surgical tape), διαστάσεων 5.0cmx9.14m 30τµχ 

8 Ρητίνη ιονανταλλακτικής στήλης  
διαστάσεων 1105mm x 100mm. 

1τµχ 

    
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
•  Η τιµή του υπ’ αριθ. 8 είδoυς περιλαµβάνει την αναπλήρωση της στήλης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και 
την παράδοση και τοποθέτησή της στο εργαστήριο του Τµήµατος Χηµικών και Φυσικών Εξετάσεων της ΥΕΕΒΕ 
στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 
(Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54121 Θεσσαλονίκη). 
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