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Ο 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης, 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο, για τη σύναψη 

Συμφωνίας-Πλαίσιο με ένα (1) οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 39 Ν. 4412/2016, ως ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
απόψεως προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών 
για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. για τα έτη 2020-
2022», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #936.290,31# €, συμπ/νων κρατήσεων και δαπανών, άνευ 
Φ.Π.Α.., όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαίσιο» και στο Παράρτημα I «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» της 
παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/Α.Ε.Α. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
 
 

   

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS VELONIS
Ημερομηνία: 2019.08.07 10:23:09 EEST
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 101 77 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 30 

Τηλέφωνο 213 1520641 

Φαξ 213 1527082 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο logistics.div@hellenicpolice.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Υπαστυνόμος Β΄ ΒΕΛΩΝΗΣ Γεώργιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.astynomia.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.astynomia.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη & Ασφάλεια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες πλην της προαναφερθείσας διεύθυνσης και στην 
ηλεκτρονική σελίδα:  www.astynomia.gr . 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο θα 
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
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Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 27 
παρ. 4 και 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο θα βαρύνει τον Λογαριασμό Εξόδων 2410105001 «Αγορές 
Αντιδραστηρίων» του Φορέα 1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» δυνάμει της υπ’ 
αριθ. 8001/5/79-ι’-4 από 27/02/2019 Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Α.Δ.Α. 
Ψ2ΚΧ46ΜΚ6Π-ΜΞΤ). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης 

1.3.1  Αντικείμενο διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια Χημικών 
αντιδραστηρίων – χημικών υλικών, για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. 

και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. για τα έτη 2020-2022 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Χημικά αντιδραστήρια – Χημικά Υλικά. 
Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, 

με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

CPV: 33696300-8 
CPV ανά Τμήμα: Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα  Ι της παρούσας 

Διακήρυξης, με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις». 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  

με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα  Ι της παρούσας Διακήρυξης, 

με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ Α.Ε.Α. 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/ Α.Ε.Α. 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016, (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ) 

#936.290,31# € 

2020 

#312.096,77# € 

2021 

#312.096,77# € 

2022 

#312.096,77# € 

Η εκτιμώμενη αξία ανά Τμήμα καθορίζεται επακριβώς σε επόμενο 
πίνακα. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Η δαπάνη για την εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο θα βαρύνει τον 
Λογαριασμό Εξόδων 2410105001 «Αγορές Αντιδραστηρίων» του Φορέα 
1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» δυνάμει της 
υπ’ αριθ. 8001/5/79-ι’-4 από 27/02/2019 Έγκρισης Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης (Α.Δ.Α. Ψ2ΚΧ46ΜΚ6Π-ΜΞΤ). 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

Σύνολο: 5,7256 % 
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. 
 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

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. 
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 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. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 
64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, φόρος εισοδήματος, ήτοι 4%. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  με 

τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  με 

τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, με 

τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  με 
τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 

 
1.3.2  Τμήματα της Σύμβασης – Ποσότητες – Αξία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε.Α. 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, 
 ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Διαλύτες & χημικές ενώσεις 44832000-1 #25.435,48#€ 

2 
Αντιδραστήρια λειτουργίας 
αυτόματου ανοσοενζυμικού 

αναλυτή 
33698000-9 #25.806,45#€ 

3 

Αντιδραστήρια 
παραγωγοποίησης, βιολογικών 
δοκιμών και φυσίγγια ενεργού 

άνθρακα 

33696300-8  #18.145,16#€ 

4 
Στήλες εκχύλισης στερεάς 

φάσης  
33141630-5 #15.322,58#€ 

5 Ουσίες αναφοράς αιθανόλης 24950000-8 #24.193,55#€ 

6 
Ουσίες αναφοράς ελέγχου 

ανάλυσης & Εκνεφωτές 
33696500-0 #4.032,26#€ 

7 
Αέρια για τη λειτουργία 

εργαστηριακού εξοπλισμού 
24100000-5 #17.741,94#€ 

8 
Συστήματα αντιδραστηρίων 
προκαταρκτικών δοκιμών 

24900000-3 #62.903,23#€ 

9 
Αντιδραστήρια εμφάνισης 

αποτυπωμάτων 
24960000-1 #11.814,52#€ 

10 Ουσίες αναφοράς XRD 24310000-0 #3.387,10#€ 
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11 Αντιδραστήρια σε ταινίες 33124131-2 #1.774,19#€ 

12 
Ουσίες αναφοράς εκρηκτικών 

υλών 
24612000-7 #2.016,13#€ 

13 
Ουσίες αναφοράς Ιοντικής 

Χρωματογραφίας 
24315000-5 #2.419,35#€ 

14 
Διαβρωτικό χρώματος, ουσίες 

αναφοράς εύφλεκτων  
24327000-2 #6.854,84#€ 

15 
Σύστημα Αντιδραστηρίων 

συσκευής ταχείας ανάλυσης 
DNA 

38950000-9 #70.161,29#€ 

16 
Συλλογή χημικών υλικών 

αναφοράς 
24000000-4 #7.540,32#€ 

17 
Αντιδραστήρια αιματολογικών 

δοκιμών  
33696200-7 #8.225,81#€ 

18 
Διαγνωστικές ουσίες για τον ιό 

της γρίπης Η1Ν1 
33694000-1 #1.500,00#€ 

19 Πλάκες & αντιδραστήρια TLC  24311000-7 #2.822,58#€ 

Σύνολο:  #312.096,77# 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων που βασίζονται σε 
αυτή διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, ως ισχύουν και ιδίως : 

1. Τις διατάξεις : 

- Του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), ως ισχύει.  
- Των άρθρων 8 και επόμενων του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου 

δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄-75), ως ισχύει. 
- 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), ως ισχύει. 

- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-45), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄-248), ως ισχύει. 
- Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις» (Α΄-266), ως ισχύει. 
- Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 
και άλλες διατάξεις», ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’ 153), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- 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), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- 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), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄-52), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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- Του άρθρου 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 120), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄-167), ως ισχύει. 

- 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), ως ισχύει. 

- Των άρθρων 1 και 2 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) ως ισχύει. 

- Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Ν.  4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄- 85) ως ισχύει. 

- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α-143), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ -147), ως ισχύει. 

- 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). 

- Του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα 
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». (Α’ – 
52). 

- Του Π.Δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄-241), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων» 
(Α΄-213), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-281), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄-

34), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ - 145), ως ισχύει. 
- 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), ως ισχύει. 

- 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 584/198.» 
(Α΄-35). 

- Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄-64), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’159). 

- Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’121). 

 
 
2. Τις αποφάσεις: 
- Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου 

των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (B΄-1209), ως 
ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 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 (ΦΕΚ 75)» (Β΄-1276), ως ισχύει. 
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- Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους 
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄-266), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ' από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης 
και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και 
στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης” (Β΄-4130), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 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), ως ισχύει.   

- Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄-1924), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β΄-1781), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./1/2/243-β΄ από 27-09-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αν. Υπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων 
Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-3470), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/52 από 03-01-2019 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη  «Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2018 – 2019», όπως ισχύει (ΑΔΑ: 
Ω9ΜΘ46ΜΚ6Π-Ι1Λ), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/61 από 30-01-2019 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης «Συγκρότηση 
Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών & Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την 
προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε.» (ΑΔΑ: 
ΩΟΟΠ46ΜΚ6Π-ΟΔ1). 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/61-β’ από 23-04-2019 τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8028/1/61 από 30-01-2019 
Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης «Συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικών 
Προδιαγραφών & Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων – 
χημικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. για τα έτη 
2020-2022» (ΑΔΑ: ΩΡ4Ρ46ΜΚ6Π-ΑΜΝ). 

- Υπ’ αριθ. 8001/5/79-ι’-4΄ από 27-02-2019 Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών / 
Α.Ε.Α. «Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2020 έως και 2022 στον Λογαριασμό 
2410105001 «Αγορές Αντιδραστηρίων» του Φορέα 1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Τάξης» (Α.Δ.Α.: Ψ2ΚΧ46ΜΚ6Π-ΜΞΤ). 

 
3.  Τα έγγραφα: 
- Το υπ’ αριθ. 1311/19/429559 από 27-02-2019 αίτημα (πρωτογενές) της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών / Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.Μ. : 19REQ004648767).  
- Το υπ’ αριθ. 1311/19/1266809 από 16-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 

Ερευνών / Α.Ε.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
07-08-2019 

13-09-2019 
& ΩΡΑ : 14:00΄ 

19PROC005407910 2019-08-07



Υπ’ αριθ. 15/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α. Σελίδα 10 

 

Τα δικαιολογητικά των προσφορών, που οφείλονται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, κατατίθενται 
επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα, κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που είναι 
αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 05-08-
2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 76455. 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : www.astynomia.gr στην διαδρομή : Οδηγός του Πολίτη ► Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί ► 
2019. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, εφόσον επιλεγούν.  

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης Σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Συμφωνίας-Πλαίσιο, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [Ε.Ε.Ε.Σ.]  

 Η παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή τους, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και 
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων 
αποκλειστικά μέχρι και την 23-08-2019 και ώρα 14:00΄ και μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1. Ως εκ 
τούτου, αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) κατόπιν αιτήσεώς 
τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το 
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή με 
διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της Συμφωνίας-Πλαίσιο υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Συμφωνίας-Πλαίσιο έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 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. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 
ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνουν αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή 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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του N. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Συμφωνίας-Πλαίσιο.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙII της παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την εγκυρότητά τους. 

19PROC005407910 2019-08-07



Υπ’ αριθ. 15/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α. Σελίδα 13 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τη σύναψη Δημοσιών Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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 
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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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή / και   

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή / και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄-
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412 / 2016, 
ως ισχύει, 
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β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Συμφωνία-Πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Ο Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περ. γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
Απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό 
αντικείμενο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει 
στη Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

α) Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2016, 2017 και 2018 ύψους ίσου ή μεγαλύτερου με το 1/3 της 
εκτιμώμενης αξίας (προ Φ.Π.Α.) του τμήματος ή του αθροίσματος των τμημάτων  της παρούσας 
Συμφωνίας - Πλαίσιο (για τα οποία συμμετέχει), ως ορίστηκε στην παράγραφο 1.3 της παρούσας 
Διακήρυξης. Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, θα 
πρέπει να διαθέτει τον αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 
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β) Πιστοληπτική ικανότητα: Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 
φορέα, με ημερομηνία έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.2, έγγραφης 
ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως 
ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς : 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης,  

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το Παράρτημα IV της 
παρούσας. 

Επειδή η προς ανάθεση Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε τμήματα, αλλά τα κριτήρια επιλογής είναι 
κοινά για όλα τα τμήματα, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.. Επισημαίνεται ότι 
το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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 το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν πληροί τις ελάχιστες 
αναγκαίες απαιτήσεις, αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα και την 
χρηματοοικονομική του επάρκεια, 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 οικονομικός 
φορέας δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. του (μέρος ΙΙ – παράγραφος Γ΄), ότι θα στηριχτεί σε τρίτους (άλλους 
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οικονομικούς φορείς), σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη και επισυνάπτει χωριστά έντυπα Ε.Ε.Ε.Σ, 
για κάθε οικονομικό φορέα που θα του παράσχει στήριξη. Στα επισυναπτόμενα χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. των 
οικονομικών φορέων, που θα παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα, δηλώνεται αντίστοιχα ο, κατά 
περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο οποίος και θα υπογράψει ψηφιακά το ηλεκτρονικό αρχείο 
(.pdf) που θα παραχθεί. Κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. των οικονομικών φορέων που θα παράσχουν 
στήριξη στον προσφέροντα, πέραν των δηλώσεων που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού από τη 
διαδικασία, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος 
IV, δηλαδή οι σχετικές με την ή τις ικανότητές τους, στις οποίες θα στηριχτεί ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας, πληροφορίες.  

Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει 
τμήμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της 
παρούσας θα πρέπει να σημειώσει την αντίστοιχη ένδειξη στο Ε.Ε.Ε.Σ. του (μέρος ΙΙ – παράγραφος Δ). 
Ακολούθως στο πεδίο που εμφανίζεται αναφέρει το τμήμα, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει κατά το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Και σε αυτή την περίπτωση ο οικονομικός 
φορέας που υποβάλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο (άρθρ. 131 
του Ν.4412/2016, ως ισχύει). Στα επισυναπτόμενα χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. των υπεργολάβων, δηλώνεται 
αντίστοιχα ο, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο οποίος και θα υπογράψει ψηφιακά το 
ηλεκτρονικό αρχείο (.pdf) που θα παραχθεί. Τα χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. των υπεργολάβων συμπληρώνονται ως 
προς τα μέρη I, II, III.  

Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται και στις ικανότητες του/ων υπεργολάβου/ων θα 
πρέπει στο/α χωριστό/α Ε.Ε.Ε.Σ. εκάστου υπεργολάβου να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV, δηλαδή οι σχετικές με την ή τις ικανότητες τους, στις οποίες θα 
στηριχθεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, πληροφορίες. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

Τα αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παραγράφου 3.2, κατά 
το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73  και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73, εφόσον είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες 
πριν της υποβολή τους,  

δ)  οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5), όπως έχουν δηλωθεί στο χωριστά υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. από 
πλευράς των άλλων φορέων. 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 
μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.).  

Επισημαίνεται για τους ελληνικούς οικονομικούς φορείς ότι, εφόσον δεν τηρείται μέχρι την υποβολή 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ο επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή το ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής], 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να δίνεται από το φορέα 
αρνητική απάντηση στην ερώτηση: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];» της παραγράφου Α “Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα” του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ. “Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα”, καθόσον 
διαφορετικά αποκρύπτεται η επόμενη παράγραφος ε΄, η οποία χρήζει συμπλήρωσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή, που 
έχει αναθέσει τη Συμφωνία-Πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά ως επαρκή 
απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 73: 

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, εκδοθέν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ (παρ. 2 και 3 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016), 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας .  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας θα πρέπει να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως (προ της υποβολής προσφοράς τους) τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, ώστε να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι, μαζί με τα αντίστοιχα που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (των 
δικαιολογητικών) ή, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα έχουν εκδοθεί έως 
τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
την υποβολή τους.  
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου / 
Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο TAXISnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν 
την υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.2.3.3 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 περ. γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, (παράγραφοι 1, 2  
περιπτώσεις α΄ και β΄ και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), 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 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.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.  

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.7, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό / 
βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, εκδοθέν έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την  
υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, με ημερομηνία έκδοσης 
μετά από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.2, έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό 
ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και  

β) Τους απαιτούμενους ισολογισμούς. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα προαναφερόμενα  δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης. Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ομόρρυθμη 
Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,  
ο Πρόεδρος,  ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς όσο και κατά 
τον χρόνο αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης – πρόσκλησης κατά την παράγραφο 3.2 της παρούσης. 
Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες Αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του N. 4412/2016, ως ισχύει.  

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της  τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα  Διακήρυξη, για ένα ή 
περισσότερα τμήματα ή/και για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές προσφορές 
μόνο για το σύνολο της ποσότητας, όλων των ειδών, εκάστου τμήματος. Προσφορά που θα αφορά μέρος 
της ποσότητας των ειδών τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον Ν. 4412/2016, ως ισχύει, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 
Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ : Β΄-1924/02-06-2017). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις 
της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται 
με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 
Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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α) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

β) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται 
(αποκλειστικά σε αυτόν) η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές 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. 

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στην συνέχεια το Σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και 
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στο Σύστημα, για την υποβολή της, 
ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 2.4.4. 

2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής με την 
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος 
για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.  Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «κατεβάζει» το εν 
λόγω αρχείο .xml από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και το αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Ακολούθως, 
μεταβαίνει στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr, όπου λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint, επιλέγει τη λειτουργία «Πρόσβαση χρηστών στην εφαρμογή Promitheus 
ESPDint» και εν συνεχεία «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» για να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο σε μορφή .xml του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού που προηγουμένως 
αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Στη συνέχεια 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 pdf. Ακολούθως, 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79Α, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή τού 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 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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 Συμφωνίας-
Πλαίσιο. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης με τίτλο: “Τεχνικές Προδιαγραφές - 
Απαιτήσεις”, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα. 

Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της Συμφωνίας-
Πλαίσιο υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τμήμα της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο που προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης 
και τους υπεργολάβους που προτείνει.   

Ο οικονομικός φορέας, εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου καλύψει την 
απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας Διακήρυξης, θα δηλώσει τους 
οικονομικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί  και τη στήριξη που θα λάβει από αυτούς.  

Εφόσον υποβληθούν ιδιωτικά έγγραφα εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α 
του Ν. 4412/2016), του οικονομικού φορέα, μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Εφόσον υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 εντός του φακέλου 
της τεχνικής προσφοράς, πρέπει να έχουν συνταχθεί και υπογραφεί ψηφιακά από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο  (ως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016),του οικονομικό 
φορέα μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται αποκλειστικά, επί ποινή απορρίψεως, στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά» και 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 νομικών προσώπων από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και υποβάλλεται από τον προσφέροντα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1. 

Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του 
παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, θα συμπληρωθεί η συνολική τιμή 
προσφοράς για τα τρία(3) έτη της Συμφωνίας-Πλαίσιο ανά τμήμα, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για την παράδοση των 
υπό προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης και με τον τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης. 

Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας, υποχρεούται να επισυνάψει αρχείο .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στο οποίο θα αναλύει την τιμή προσφοράς του στις επιμέρους τιμές 
των ειδών που αποτελούν το τμήμα για το οποίο υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με  το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙΙ παρούσας.  

Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται επί της συνολικής τιμής προσφοράς έκαστου 
τμήματος της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Α. Τιμές 

- Οι τιμές στο Σύστημα δίνονται, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται από το Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις» της 
Διακήρυξης.   

- Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
Σύστημα. 

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ως ορίστηκαν στην 
παρούσα Διακήρυξη και σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Η τιμή προσφοράς που θα καταχωρηθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος για έκαστο 
τμήμα (γραμμή) θα πρέπει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη τιμή που θα δηλωθεί στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ παρούσας Διακήρυξης. 
 
Ως απαράδεκτες, θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες :  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  

γ) η συνολική τιμή ανά τμήμα με Φ.Π.Α. υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Συμφωνίας-Πλαίσιο που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στη παράγραφο 1.3.2 της παρούσας 
Διακήρυξης  

δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε, υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια ειδών οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 88 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει (Α΄-147)] σε σχέση με τα αγαθά, θα απαιτηθούν από τους οικονομικούς φορείς 
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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. 

Β. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 

- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για 
εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ οφείλουν να δηλώσουν 
με την οικονομική τους προσφορά ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να φέρει ψηφιακή 
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση, και δεν απαιτείται θεώρηση. 

-  Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά 
την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και 
εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

Γ.  Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση, υπό μορφή αρχείου .pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής, που περιγράφονται στην 
παράγραφο 5.1, με τον οποίο επιθυμούν να γίνει η πληρωμή τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η 
Σύμβαση.  
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δηλώσει στην οικονομική προσφορά του ότι, εφόσον τελικώς του 
ανατεθεί εκτελεστική Σύμβαση, επιθυμεί τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 50%, 
θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές ποσοστό αυτής. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην 
οικονομική του προσφορά τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί εκτελεστική Σύμβαση, 
θα πληρωθεί με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας του τμήματος / των 
τμημάτων της προμήθειας για τα οποία του ανατέθηκε εκτελεστική Σύμβαση, μετά την Οριστική 
Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του/τους. 

Δ. 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 τον σκοπό αυτό, ο οποίος πρέπει να προσδιορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο 
συστάθηκε η ένωση. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 
ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
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το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα Διακήρυξη και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»), 2.4.4 (Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά» / Τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
Διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές και 
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
19-09-2019 και περί ώρα 10:00’. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση 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. 

Ειδικότερα ακολουθούνται τα εξής στάδια: 

α) Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών: 

 Η Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.) αποσφραγίζει τους (ηλεκτρονικούς και έντυπους) υποφακέλους 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό όσους υπέβαλαν 
προσφορές και τα υποβληθέντα, ηλεκτρονικά και έντυπα, Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις 
Τεχνικές Προσφορές αυτών. Οι προσφορές, που υποβάλλοντα εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται. 

 Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3.1 της 
παρούσας, και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για 
την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.  
Παράλληλα, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών προβαίνει σε έλεγχο και 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 
2.4.3.2 της παρούσας, και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς το αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής ως προς την αποδοχή ή μη των τεχνικών προσφορών, συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό. 

Σημειώνεται ότι, δεν εξετάζονται υπομνήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων επί των 
δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικών προσφορών άλλων υποψηφίων, τα οποία αποστέλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή : α) με διαφορετική διαδικασία από αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.3 
της παρούσας και β) μετά την κοινοποίηση της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. 
 
β) Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών:  
 Η Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής, προβαίνει στην αποσφράγιση των (ηλεκτρονικών και έντυπων) οικονομικών 
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προσφορών όλων των διαγωνιζόμενων, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 
4412/2016. Ακολούθως, καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό τις οικονομικές προσφορές, τα 
υποβληθέντα αυτών ηλεκτρονικά / έντυπα έγγραφα, μονογράφει δε και σφραγίζει όλα τα έντυπα  
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 

 Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) προβαίνει, στην αξιολόγηση όλων των οικονομικών 
προσφορών. Ακολούθως, γνωμοδοτεί προς το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την 
αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών προσφορών, την κατάταξη των προσφορών (που έχουν 
κριθεί αποδεκτές σύμφωνα με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των ως άνω επιτροπών) βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της παρ. 2.3.1 της παρούσης και την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό 

Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο, δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά») και κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με τα 
αντίγραφα των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4  της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ειδική έγγραφη ηλεκτρονική 
ειδοποίηση - πρόσκληση μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
προσμετρούμενων από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης - πρόσκλησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης), πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο), εντός της 
τιθέμενης προθεσμίας, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf, και προσκομίζονται 
από αυτόν και εντύπως, κατά περίπτωση, εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1..  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
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έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Επισημαίνεται ότι, αίτημα που θα 
υποβάλλεται εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την ως άνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, δεν θα 
εξετάζεται και θα απορρίπτεται. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 
Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν : 

i)    Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία, που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)   δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii)  από τα δικαιολογητικά, που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) ολοκληρώνεται, με τη σύνταξη πρακτικού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, την Απόφαση κατακύρωσης μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το 
άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης.  

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψεως προσφορά βάσει τιμής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη Συμφωνία-Πλαίσιο 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας 
Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι : 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά των όρων της παρούσας Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (.pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθ. 56902/215 Υ.Α. (ΦΕΚ: Β΄-1924/2017).  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η 
Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016, ως 
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ισχύει. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.   

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β΄ 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την Α.Ε.Π.Π.. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Αναθετουσών Αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Συμφωνίας - Πλαίσιο, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας Συμφωνίας - Πλαίσιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μετά από 
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α). Επίσης, αν διαπιστωθούν 
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σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 
του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας-Πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο (αναλόγως των 
Τμημάτων για τα οποία τελικώς αυτή συνάπτεται), προ Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής Συμφωνίας-Πλαίσιο. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ’ 
ελάχιστον κατ’ έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο.  

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, πρέπει να ισχύει μέχρι τουλάχιστον τρείς μήνες μετά τη λήξη ισχύος της  
Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της Συμφωνίας-Πλαίσιο και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι 
των συμμετεχόντων στη Συμφωνία-Πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  των εκτελεστικών Συμβάσεων και εγγύηση προκαταβολής. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε εκτελεστικής Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο 
δεύτερο του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
κάθε εκτελεστικής Σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα III της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της στον εκδότη αυτής. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της παρούσας Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής Σύμβασης (της συνολικής 
συμβατικής ποσότητας). Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι όροι της 
παρούσας Διακήρυξης, οι όροι του συμφωνητικού εγγράφου της Σύμβασης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο 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 δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 
και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2  Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του Ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α.) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού Ε.Μ.Π.Α. του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
Αναδόχου. 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.   

4.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 
της παρούσας. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του 
υπεργολάβου, ελέγχεται με την εξέταση του Ε.Ε.Ε.Σ. που υποχρεωτικά υποβάλλεται χωριστά από αυτόν. 
Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα 
πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης (Ε.Ε.Ε.Σ.). 
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4.5 Τροποποίηση Συμφωνίας-Πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η Συμφωνία-Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη Συμφωνία-Πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : 

α) η Συμφωνία-Πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει ,που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 

γ) η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

5.1 Τρόπος πληρωμής Εκτελεστικής Σύμβασης. 

5.1.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τρόπους :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας του τμήματος ή των τμημάτων που έχουν ανατεθεί, μετά την 
οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας όλων των ειδών του τμήματος ή των τμημάτων. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με 
την κατάθεση εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72§1 περ. δ’ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και την παράγραφο 4.1. της παρούσας και την καταβολή 
του υπολοίπου, είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου 
και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α., μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώσει στην οικονομική του προσφορά, 
το ακριβές ποσοστό της προκαταβολής που επιθυμεί να λάβει. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. 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. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση πρωτοκόλλου 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών (όχι προγενέστερα), τα σχετικά 
δικαιολογητικά-παραστατικά πληρωμής που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, στην Δ/νση Προμηθειών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται 
ότι, η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών 
πληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με 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. 

Η πληρωμή γίνεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής  
Διεύθυνσης  Οικονομικών και επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Η δαπάνη για την εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο θα βαρύνει τον Λογαριασμό Εξόδων 2410105001 «Αγορές 
Αντιδραστηρίων» του Φορέα 1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» δυνάμει της υπ’ 
αριθ. 8001/5/79-ι’-4 από 27/02/2019 Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Α.Δ.Α. 
Ψ2ΚΧ46ΜΚ6Π-ΜΞΤ). 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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

β) Κράτηση 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ.  
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γ) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει). 

δ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει). 

ε) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
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. 
 

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις (υπό στοιχεία γ, δ, ε) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού (αρ. 64 του Ν. 4172/2013),  

5.1.3. 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. 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Συμφωνία-Πλαίσιο και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν προσέλθει (εντός της προθεσμίας που θα του χορηγηθεί) για την 
υπογραφή εκτελεστικής Σύμβασης ή, κατόπιν υπογραφής αυτής, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την εκτελεστική Σύμβαση εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 
ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 206 και 213 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν : 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση, 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Συμφωνία-Πλαίσιο, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από εκτελεστική Σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής Σύμβασης και 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την εκτελεστική Σύμβαση 
ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας.  
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 και 213 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων 
που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 
και 220, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική Επίλυση διαφορών   

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη Σύμβαση προμήθειας ή  
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της Σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού 
δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 
οποία εκτελείται η Σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η Σύμβαση εκτελείται στην 
Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο 
προσφεύγων ή ο ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας της παραγράφου 5.3, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο που ορίζεται στο Παράρτημα Ι 
«Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις» της Διακήρυξης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

6.1.2. 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 υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή προμήθειας - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές- 
Απαιτήσεις». Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
τον τρόπο που ορίζεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις». Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών, κατά περίπτωση) ανά 
είδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα πρωτόκολλα που 
συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στον ανάδοχο. 

Ακολούθως και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, ο Ανάδοχος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι δεν δύναται να εκδοθεί τιμολόγιο προ της ημερομηνίας κοινοποίησης του 
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221  
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της 
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν 
οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από 
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου 
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αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο  που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους καθοριζόμενους, στο Παράρτημα I / Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις, χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών– Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 
ανάδοχος 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 
κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

6.4 Λοιποί ειδικοί όροι 

1. Η 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 προμήθεια των προς προμήθεια ειδών και δικαιούται να 
τα προμηθευτεί ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους 
συμμετέχοντες. 

3. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιαδήποτε 
μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του συνόλου 
της αμοιβής του ανάδοχου. 

19PROC005407910 2019-08-07



Υπ’ αριθ. 15/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α. Σελίδα 41 

 

4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη 
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων (πλην ΦΠΑ), τελών 
κλπ. 

6.   Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου. 
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7. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

7.1 Ανάθεση – Σύναψη εκτελεστικής Σύμβασης  

7.1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος Συμφωνίας-Πλαίσιο με 
Προμηθευτή, αποφασίσει ότι επιθυμεί την προμήθεια των ποσοτήτων του αντίστοιχου έτους, προβαίνει 
στην έκδοση σχετικής Απόφασης Ανάθεσης της εκτελεστικής Σύμβασης.   

7.1.2 Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της εκτελεστικής Σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό επί τοις εκατό και ως εξής : ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 
του καθοριζομένου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο. 

7.1.3 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η ανωτέρω απόφαση ανάθεσης, υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/16. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  

Ακολούθως, η Αναθέτουσα Αρχή τον προσκαλεί να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

7.1.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής Σύμβασης, ο προμηθευτής καταθέτει πριν ή 
κατά την υπογραφή της εκτελεστικής Σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% της αξίας της 
εκτελεστικής Σύμβασης, προ ΦΠΑ. 

 

7.2 Εκτέλεση εκτελεστικής Σύμβασης  

Η εκτελεστική Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο.  

2. Παρελήφθησαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες των ειδών.  

3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα Διακήρυξη, ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 
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Μέρος I 

 

Εισαγωγή 

 

Σχετικά:  

η υπ’ αριθ. 8028/1/61 από 30/01/2019 απόφαση κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 

«Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών & Αξιολόγησης Τεχνικών 

Προσφορών για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών για την κάλυψη 

των αναγκών της Δ.Ε.Ε.» και  

η υπ’ αριθ. 8028/1/61-β΄ από 23/04/2019 τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8028/1/61 από 30-01-

2019 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 

Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την 

προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών της 

Δ.Ε.Ε. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. για τα έτη 2020 - 2022"» συστάθηκε 

επιτροπή για τα έτη 2020, 2021 & 2022. 

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 ειδών. 

 

Τμήματα προμήθειας 

 

Η προμήθεια των χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών διαιρείται σε δεκαεννέα (19) 

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 αντίστοιχο αριθμό CPV φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Tμήματα CPV Τίτλος - Περιγραφή 

Τμήμα 01 44832000-1 Διαλύτες & χημικές ενώσεις 

Τμήμα 02 33698000-9 
Αντιδραστήρια λειτουργίας αυτόματου ανοσοενζυμικού 

αναλυτή 

Τμήμα 03 33696300-8 
Αντιδραστήρια παραγωγοποίησης, βιολογικών δοκιμών 

και φυσίγγια ενεργού άνθρακα 

Τμήμα 04 33141630-5 Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

Τμήμα 05 24950000-8 Ουσίες αναφοράς αιθανόλης 

Τμήμα 06 33696500-0 Ουσίες αναφοράς ελέγχου ανάλυσης & Εκνεφωτές 

Τμήμα 07 24100000-5 Αέρια για τη λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού 

Τμήμα 08 24900000-3 Συστήματα αντιδραστηρίων προκαταρκτικών δοκιμών 

Τμήμα 09 24960000-1 Αντιδραστήρια εμφάνισης αποτυπωμάτων 
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Τμήμα 10 24310000-0 Ουσίες αναφοράς XRD 

Τμήμα 11 33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 

Τμήμα 12 24612000-7 Ουσίες αναφοράς εκρηκτικών υλών 

Τμήμα 13 24315000-5 Ουσίες αναφοράς Ιοντικής Χρωματογραφίας 

Τμήμα 14 24327000-2 Διαβρωτικό χρώματος, ουσίες αναφοράς εύφλεκτων 

Τμήμα 15 38950000-9 
Σύστημα Αντιδραστηρίων συσκευής ταχείας ανάλυσης 

DNA 

Τμήμα 16 24000000-4 Συλλογή χημικών υλικών αναφοράς 

Τμήμα 17 33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών δοκιμών 

Τμήμα 18 33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες για τον ιό της γρίπης Η1Ν1 

Τμήμα 19 24311000-7 Πλάκες & αντιδραστήρια TLC 

 

 

Αρκτικόλεξα  

 

Αρκτικόλεξο Ανάπτυξη 

Δ.Ε.Ε. Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 

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

Δ/ΝΣΗ ΥΓ/ΚΟΥ- 
Κ.Ι.Α 

Διεύθυνση Υγειονομικού / Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών 
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Μέρος II 

 

Γενικοί όροι 

 

Οι γενικοί όροι αναφέρονται στο 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.  

 

 
Χρόνος παράδοσης των Ειδών 

 

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή 

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

διαφορετικά στο σχετικό Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και στους Λοιπούς Όρους κάθε 

τμήματος. 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 ειδών θα γίνεται πάντα 

κατόπιν σχετικής συνεννόησης του προμηθευτή με την αρμόδια Επιτροπή Οριστικής 

Παραλαβής των ειδών. 

 

 

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής των Ειδών 

 

Παραλαβή των Ειδών 

Κατά την οριστική παραλαβή των ειδών η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής διενεργεί ποιοτικό 

– μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
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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. / Δ/ΝΣΗ ΥΓ/ΚΟΥ- Κ.Ι.Α) 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 ειδών, παραδίδει αυτά 

προς αποθήκευση, στον αρμόδιο του εργαστηρίου για το οποίο διενεργήθηκε η προμήθεια.  

 

Απόρριψη ειδών 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 Ειδών 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

ειδών, 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 Ειδών 

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: 
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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 

210-5103400 

2 

Υποδιεύθυνση 

Εγκληματολογικών 

Ερευνών Βορείου 

Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) 

Μοναστηρίου 326,  

4ος όροφος 

Τ.Κ. 541 21, Θεσσαλονίκη 

2310-388618 

3 

Διεύθυνση 

Υγειονομικού / Κεντρικό 

Ιατρείο Αθηνών (Κ.Ι.Α.) 

Πειραιώς 153 

Τ.Κ. 118 54, Αθήνα 
210-3482346 

 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

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

εγκαίρως τα είδη 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 

ειδών. 

 

Η μέριμνα της μεταφοράς των ειδών 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 είδη πρέπει να είναι καινούργια και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή 

τους.  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε τριάντα (30) 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 αυτού. 

 

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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 1: Διαλύτες & χημικές ενώσεις 

CPV: 44832000-1 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Απόλυτη Αιθανόλη  

Απόλυτη αιθανόλη ≥ 98%, 
μετουσιωμένη (Absolute ethanol ≥ 

98% denaturated), 
Συνολική ζητούμενη ποσότητας 

των  670L 

Συσκευασίες  1L 
έως 3L 

670 

2  Οξικός αιθυλεστέρας  
Καθαρότητας HPLC ≥99,7%,  

(Ethyl acetate for HPLC, ≥99.7%. 
Synonym: EtOAc) 

φιάλη 2,5L  15 

3 Εξάνιο 
Καθαρότητας HPLC ≥97,0%, 

(Hexane for HPLC ≥97.0% GC. 
Synonym: n-Hexane) 

φιάλη 2,5L  3 

4 Διχλωρομεθάνιο  

Καθαρότητας HPLC ≥99,8%,  
(Dichloromethane for HPLC 

≥99.8%, contains amylene as 
stabilizer. Synonym: Methylene 

chloride) 

φιάλη 2,5L  10 

5 Υδατικό διάλυμα αμμωνίας 

Ammonium hydroxide solution 
puriss. p.a. ~25% NH3 basis. 
Synonym: Ammonia aqueous, 

Ammonia water 

φιάλη 2,5L  2 

6 Ισοπροπανόλη  

Καθαρότητας HPLC ≥99,9%, 
(2-Propanol for HPLC ≥99.9%. 

Synonym: sec-Propyl alcohol, IPA, 
Isopropanol, Isopropyl alcohol) 

φιάλη 2,5L 12 

7 Ακετόνη 
Καθαρότητας HPLC  ≥99,8%, 
(Acetone for HPLC ≥99.8%) 

 φιάλη 2,5L 10 

8 
 

2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο  

(CH3)3CCH2CH(CH3)2 
καθαρότητας HPLC ≥99%,  

(2,2,4-Trimethylpentane for HPLC 
≥99%. 

Synonym: Isooctane) 

 φιάλη 2,5L  3 

9 Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 
Περιεκτικότητας ~45% 

(Potassium hydroxide solution 
~45%, for HPLC) 

 φιάλη 500ml 5 

10 Υδροχλωρικό οξύ 37% (hydrochloric acid 37% a.r.) συσκευασία 2,5L 22 
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11 Υδροξείδιο του καλίου   

Καθαρότητας ≥85% υπό μορφή 
δισκίων, 

(Potassium hydroxide pellets  
≥85%) 

συσκευασία 0,5kg 3 

12 Μεθανόλη  
Καθαρότητας HPLC ≥ 99,9%, 

(Methanol HPLC Grade ≥ 99.9%) 
φιάλη 2,5L  15 

13 Ακετονιτρίλιο 
Καθαρότητας HPLC ≥ 99,9%, 

(Acetonitrile HPLC Gradient Grade 
≥ 99.9%) 

φιάλη 2,5L  9 

14 Διάλυμα νιτρικού οξέος  Καθαρότητας  ≥65% φιάλη 2,5L  3 

15 Ακετόνη   

Καθαρότητας ≥ 99,5%  
μέχρι κάλυψης της 

 συνολικής ζητούμενης ποσότητας 
των  200L,  

(Acetone puriss., p.a., ≥ 99.5%)   

συσκευασίες των 
5L έως 30L  

200 

16 Φαινολοφθαλεΐνη 
Φαινολοφθαλεΐνη σε σκόνη 
(Phenolphthalein indicator) 

συσκευασία 100g 1 

17 Υπερκάθαρο νερό Water ultra pure  φιάλη 5L 12 

18 Πετρελαϊκός αιθέρας  

Αναλυτικού βαθμού καθαρότητας, 
(Petroleum ether, Petroleum 

benzine 
for analysis, boiling range 40-

60oC, ACS, ISO), σε μεταλλικές  
συσκευασίες. Συνολική ζητούμενη 

ποσότητα: 110L. 

συσκευασία 5L 110 

19 Αντιδραστήριο Nessler’s  

Κατάλληλο για την ανίχνευση 
αμμωνιακών αλάτων, 

(Nessler’s reagent for ammonium 
salts) 

φιάλη 0,5L  1 

20 
Πρότυπο διάλυμα νιτρικού 

οξέος  

Κανονικότητας 1N σε H2O, 
(Nitric acid standarized solution 

1N/H2O) 
φιάλη 1L  1 

21 
Πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου 

του νατρίου  

Κανονικότητας 1N σε H2O, 
(Sodium hydroxide standarized 

solution 1N/H2O) 
φιάλη 1L 1 

22 Διθειάνθρακας 
Καθαρότητας GC ≥ 99,9% 

(Carbon Disulphide GC ≥ 99.9%) 
φιάλη 1L 3 

23 Υπεροξείδιο του υδρογονου 
Διάλυμα υπεροξείδιου του 

υδρογονου 30% (Hydrogen 
Peroxide solution 30%) 

φιάλη 2L 1 

24 Ένυδρος Χλωριούχος Χαλκός 
Copper (II) chloride dihydrate 

(CuCl2·2H2O) 
συσκευασία 1kg 25 

25 Χλωριούχος Ψευδάργυρος  
Σε σκόνη καθαρότητας >98%, 
  (Zinc chloride powder >98%) 

συσκευασία 250g  1 

26 Χλωροφόρμιο 

Καθαρότητας HPLC≥99,8% 
(amylene stabilized, ≥99,8%, 

synonym:methyledyne trichloride, 
trichloromethane) 

φιάλη 2,5L 2 
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27 Οξικό οξύ 

Καθαρότητας ≥99,8% (Acetic acid 
puriss. p.a., ACS reagent, 

reag.ISO, reag. Ph. Eur. ≥99,8%, 
synonym:glacial acetic acid) 

φιάλη 2,5L 5 

28 Υδροξείδιο του νατρίου 

Καθαρότητας ≥98% (Sodium 
hydroxide, puriss.p.a., ACS 

reagent, reag.Ph.Eur., k≤0,02%, 
≥98%, pellets, synonym:Caustic 

soda) 

συσκευασία 1Kg 2 

29 Διμέθυλο σουλφοξείδιο 
Καθαρότητας ≥99,9% (Dimethyl 

sulfoxide, puriss. p.a., ACS 
reagent, ≥99,9%) 

φιάλη 1L 2 

30 Φωσφορικό οξύ 

Καθαρότητας ≥85% (Phosphoric 
acid, puriss. p.a., ACS reagent, 
reag.ISO, reag Ph. Eur., ≥85%, 
synonym:orthophosphoric acid) 

φιάλη 2,5L 2 

31  Αιθανόλη 
Καθαρότητας απόλυτη  ≥99,8% 
(Ethanol puriss. p.a., absolute, 

≥99.8%) 
φιάλη 2,5L  1 

32 Θειϊκό Αμμώνιο 
Καθαρότητα ≥99,0% (Ammonium 

sulfate for molecular biology  
≥99.0%) 

συσκευασία 1Kg 9 

33 
Nonyl 

phenoxypolyethoxylethanol 
(NP-40) 

Υδατικό Διάλυμα 70% φιάλη 500mL 1 

34 Εξάνιο 
Καθαρότητας HPLC ≥99,0%, 

(Hexane for HPLC ≥99.0% GC. 
Synonym: n-Hexane) 

φιάλη 2,5L  3 

35 Διαιθυλαιθέρας  
Καθαρότητας HPLC ≥99,0%, 

(Diethyl Ether) 
φιάλη 1,0L  1 

36 Δείκτης Βρωμοθυμόλης 
Bromothymol Blue Sodium salt 

(powder) 
συσκευασία 5g 1 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) εκτός από τα κατωτέρω είδη-ποσότητες [(είδος)-(ποσότητα)]: 
(1)-40L, (2)-5L, (3)-7,5L, (4)-7,5L, (5)-5L, (6)-7,5L, (7)-10L, (8)-5L, (9)-2L, (10)-50L, (11)-1Kg, (12)-10L, (13)-10L, 
(14)-7,5L, (15)-30L, (17)-55L, (18)-50L, (22)-2L, (24)-20Kg, (26)-5L, (27)-7,5L, (28)-2Kg, (29)-2L, (30)-5L, (32)-
4Kg που θα παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 
(Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη)  
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  
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ΤΜΗΜΑ 2: Αντιδραστήρια λειτουργίας αυτόματου 
ανοσοενζυμικού αναλυτή 

CPV: 33698000-9 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Συστήματα αντιδραστηρίων 

Emit II plus 

Μέτρησης περιεκτικότητας 
κανναβινοειδών, μέτρησης 

περιεκτικότητας αμφεταμινών, 
μέτρησης περιεκτικότητας 

βενζοδιαζεπινών, μέτρησης 
περιεκτικότητας μεταβολίτη 

κοκαΐνης, μέτρησης 
περιεκτικότητας οπιούχων, 
μέτρησης περιεκτικότητας 

μεθαδόνης, μέτρησης 
περιεκτικότητας βαρβιτουρικών, 
κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν 
στον αυτόματο αναλυτή VIVA-E 
της εταιρείας DADE BEHRING 

που διαθέτει το εργαστήριο,  
(Emit II plus cannabinoid assay, 

amphetamines assay, 
benzodiazepine assay, cocaine 

metabolite assay, opiates assay, 
methadone assay, barbiturate 

assay) 

συσκευασία 115ml 17 

2 
Συστήματα αντιδραστηρίων 

Emit tox 

Μέτρησης περιεκτικότητας 
τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών σε 

ορό αίματος,  κατάλληλα να 
χρησιμοποιηθούν στον αυτόματο 

αναλυτή VIVA-E της εταιρείας 
DADE BEHRING που διαθέτει το 

εργαστήριο, 
(Emit tox Serum Τricyclic 
Antidepressant Assay) 

συσκευασία 3ml 16 

3 Βαθμονομητές Μάρτυρες Emit 

Επιπέδου 0 (αρνητικό), 1, 2, 3, 4, 
5,   

κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν 
στον αυτόματο αναλυτή VIVA-E 
της εταιρείας DADE BEHRING 

που διαθέτει το εργαστήριο, 
(Emit Calibrator / Control level 0 

(negative), 1, 2, 3, 4, 5) 

συσκευασία 14ml 10 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Τα συγκεκριμένα υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα  για το όργανο VIVA-E της εταιρείας DADE BEHRING που 
διαθέτει το εργαστήριο. 
• Επειδή τα συγκεκριμένα υλικά διαθέτουν μικρό χρόνο ζωής η παράδοση τους θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν 
γραπτής επικοινωνίας  (εντός 40 ημερών από τη στιγμή της παραγγελίας) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
μας, με μεταφορά τους από τον προμηθευτή στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ).  
•Τα είδη θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ 3: Αντιδραστήρια παραγωγοποίησης, βιολογικών 
δοκιμών 

 και φυσίγγια ενεργού άνθρακα 

CPV: 33696300-8 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Nuclear Fast Red solution 

Διάλυμα Nuclear Fast Red 0,1%  
και 5% θειικού αργιλίου (Nuclear 
fast red 0.1% in 5% aluminum 

sulfate) 

συσκευασία 100ml 2 

2 Indigo carmine 

Αντιδραστήριο σε μορφή σκόνης 
για βιολογικές χρώσεις. 

Περιεκτικότητα σε χρωστική 
τουλάχιστον 85% 

συσκευασία 25g 1 

3 Indigo carmine 

Αντιδραστήριο σε μορφή σκόνης 
για χρώσεις και παρατήρηση με 

μικροσκόπιο. Δείκτης σε περιοχή 
(pH 11.5-14.0)  

συσκευασία 25g 1 

4 Πικρικό οξύ (Picric acid) 
2,4,6-Τρινιτροφαινόλη (2,4,6-
Trinitrophenol) καθαρότητας ≥ 

98% 
συσκευασία 100g 1 

5 
Ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών (Phosphate 
Buffered Saline) 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 
(Phosphate Buffered Saline) με pH 

7.4, στείρο, κατάλληλο για 
βιολογικό δείγματα 

1L 1 

6 
Αντιδραστήριο χημικού 

καθαρισμού οστών Alconox ή 
ισοδύναμο 

Αντιδραστήριο σε μορφή σκόνης 
όπου περιέχει 7,5% φωσφορικά 
και 11% οργανικού άνθρακα και 

κατά την διάλυση του  1% σε νερό 
δίνει pH 9,5.   

συσκευασία 1,8Kg 1 

7 
Αντιδραστήριο χημικού 

καθαρισμού οστών Terg-a-zyme 
ή ισοδύναμο 

Αντιδραστήριο σε μορφή σκόνης 
όπου περιέχει 7,5% φωσφορικά 
και 11% οργανικού άνθρακα και 

κατά την διάλυση του  1% σε νερό 
δίνει pH 9,5.   

συσκευασία 1,8Kg 1 
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8 β-γλυκουρονιδάση 

β-Glucuronidase from Helix 
pomatia 

Type HP-2, aqueous solution, 
≥100,000 units/mL 

Synonym: β-D-Glucuronide 
glucuronosohydrolase 

 συσκευασία 2ml 75 

9 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης BSTFA + 
TMCS, 99:1 

BSTFA + TMCS, 99:1 Synonym: 
Chlorotrimethylsilane, N,O-

Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 
+ Trimethylchlorosilane, 
Trimethylsilyl chloride 

συσκευασία 25mL 4 

10 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης MTBSTFA  

Με 1% t-BDMCS καθαρότητας 
≥95,0%, κατάλληλο για Αέρια 

Χρώματογραφία, 
(MTBSTFA with 1% t-BDMCS, N-

tert-Butyldimethylsilyl-N-
methyltrifluoroacetamide with 1% 

tert-Butyldimethylchlorosilane 
for GC derivatization, ≥95.0%) 

 συσκευασία 10ml 1 

11 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης 
Pentafluoropropionic anhydride  

Καθαρότητας ≥99,0%, κατάλληλο 
για Αέρια Χρώματογραφία,  

(Pentafluoropropionic anhydride 
for GC derivatization, ≥99.0% 

Synonym: PFPA, 
Perfluoropropionic anhydride) 

 συσκευασία 5ml 1 

12 Τριφθοροξικός ανυδρίτης 

 Κατάλληλος για παραγωγοποίηση 
και Αέρια Χρώματογραφία,  

(Trifluoroacetic anhydride for GC 
derivatization Synonym: TFAA) 

 συσκευασία 10ml 1 

13 Οξικός ανυδρίτης  

Καθαρότητας ≥99,0%, 
(Acetic anhydride puriss. p.a., 

ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. 
Eur., ≥99.0%) 

 φιάλη 1L 1 

14 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης MTBSTFA  

Καθαρότητας >97,0%, 
(N-tert-Butyldimethylsilyl-N-

methyltrifluoroacetamide >97.0%  
Synonym: MTBSTFA) 

συσκευασία 5ml 1 

15 
Αντιδραστήριο 

Tetramethylammonium 
hydroxide pentahydrate  

Καθαρότητας ≥97%,  
(Tetramethylammonium hydroxide 

pentahydrate ≥97%) 
 συσκευασία 5g 2 

16 Διμεθυλοφορμαμίδιο  

Καθαρότητας ≥99.8%,  
(Dimethylformamide (DMF) 

silylation grade,N,N-
Dimethylformamide 

puriss. p.a.., ≥99.8%) 

φιάλη 2,5L 3 

17 
Πρότυπο διάλυμα 2,6-

πυριδινοκαρβοξυλικού οξέος 
(διπικολινικό οξύ)   

Κανονικότητας 0,04N σε H2O   
κατάλληλο για Ιοντική 

Χρωματογραφία,  
(2,6-pyridinedicarboxylic acid, 

dipicolinic acid for Ion 
Chromatography, Standarized 

φιάλη 1L 5 
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solution 0.04N/H2O) 

18 
Φυσίγγια ενεργού άνθρακα 

ORBO-32  

Μικρού μεγέθους, για 
προσρόφηση ποικίλλων 

οργανικών ενώσεων  
(Many Organics Activated 

Charcoal Adsorption Tubes 
ORBO-32 small) 

 συσκευασία 50 
τεμαχίων 

24 

19 
2,3,4,5,6-Πενταφθοροβενζυλο-

βρωμίδιο 

Καθαρότητας ≥99,0% κατάλληλο 
για παραγωγοποίηση και GC 
(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl 

bromide ≥99,0%)   

Συσκευασία 5g 1 

20 Πολυαιθέρας 18-στεμμα-6 

Καθαρότητας ≥99,0%  κατάλληλος 
για GC 

(1,4,7,10,13,16-
Hexaoxacyclooctadecane, 18-

crown-6-ether ≥99,0%)   

Συσκευασία 5g 1 

21 Crystal Violet Dye 

Κρυσταλλικό ιώδες (ονομασία 
κατά IUPAC: 

Εξαμεθυλοπαραροσανιλίνη - 
Hexamethylpararosaniline 

chloride) - Συμπυκνωμένο διάλυμα 
(βαφή), που χρωματίζει λιπαρά 

συστατικά σμηγματογόνου ιδρώτα, 
ώστε να παράγεται εικόνα 

πορφυρού χρώματος. Κατάλληλο 
για την εφάνιση λανθανόντων 
αποτυπωμάτων σε κολλώδεις 

επιφάνειες - Adhesive Print 
Developer (Methyl Violet). Να 
αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

συσκευασία 100 gr 1 

22 

Κιτ Εποξικής Ρητίνης 
εγκιβωτισμού (Epoxy 

Embedding Medium kit) 
κατάλληλο για Ηλεκτρονική 

Μικροσκοπία Σαρώσεως (SEM)   

Κιτ εγκιβωτισμού εποξικής ρητίνης 
το οποίο να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον εποξική ρητίνη 
(ενδεικτικής συσκευασίας 

2x250mL ή 500mL), σκληρυντή 
(ενδεικτικής συσκευασίας 250mL) 

και επιταχυντή (ενδεικτικής 
συσκευασίας 250mL), ή 

ισοδύναμο. Χρόνος πολυμερισμού 
24 h σε θερμοκρασία 35 °C, 45 °C, 
60 °C για το καθένα ή εναλλακτικά 
12 h στους 60 °C. (Polymerization 

35 °, 45 °, 60 °C for 24 h each, 
alternatively 60 °C for 12 h.). 

Ένα (1) σετ 1 
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23 
 Στήλες εκχύλισης στερεάς 

φάσης  
C-18 

PE frit (20μm) σε υλικό 
πολυπροπυλενίου, 500mg, 18% C 

loading, όγκου 3ml, κατάλληλες 
για την εκχύλιση δομικά 

διαφορετικών αναλυτών από το 
ίδιο δείγμα, για χρήση σε 

βιολογικά υλικά (κωδ: 52603-U), 
 (Solid Phase Extraction (SPE) C-

18 Tube, PE frit (20μm), 
polypropylene, bed wt. 500 mg, 

18% C loading, volume 3ml, 
beneficial for extracting structurally 

diverse analytes from the same 
sample)   

συσκευασία 54τμχ 33 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) εκτός από τα κατωτέρω είδη-ποσότητες [(είδος)-(ποσότητα)]: 
(8)-100ml, (9)-100ml, (15)-10g, (16)-5L, (18)-12 συσκευασίες των 50 τμχ, (21)-100g, (23)-18 συσκευασίες των 54 
τμχ,  που θα παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 
(Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη)  
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  

ΤΜΗΜΑ 4: Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

CPV:33141630-5 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Στήλες εκχύλισης στερεάς 
φάσης με ''γη διατόμων'' 

Κατάλληλες για την απομόνωση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και 
φαρμάκων από βιολογικά 

δείγματα. Προσροφητικό υλικό 
υψηλής καθαρότητας για 

εφαρμογές υγρής εκχύλισης, 
όγκου 5ml (Chem elut, κωδ: 

12198006 ή ισοδύναμες),  
(Diatomaceous Earth Sorbent 

cartridges, unbuffered, high purity 
sorbent supported liquid extraction 

(SLE) applications, volume 5ml) 

συσκευασία 
100τμχ 

34 

2 
Στήλες εκχύλισης στερεάς 
φάσης  με βάση το πυρίτιο 

Κατάλληλες για την απομόνωση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και 
φαρμάκων από βιολογικά 

δείγματα. Με διπλό μηχανισμό 
εκχύλισης μη πολικό και ισχυρής 
ανιονανταλλακτικής, με βάση τη 
silica, 200mg, ιδανικές για THC-

COOH, όγκου 10ml, μέγεθος 
σωματιδίων 40µm (Bont elut, κωδ: 

12113051 ή ισοδύναμες), 
(Solid Phase Extraction (SPE) 

συσκευασία 50τμχ 17 
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Silica-Based cartridges, 200mg, 
bimodal, non-polar C8 and strong 
anion exchange (SAX), optimized 

for THC-COOH, volume 10ml, 
40µm particle size) 

3 
Στήλες εκχύλισης στερεάς 
φάσης με βάση το πυρίτιο 

Με διπλό μηχανισμό εκχύλισης μη 
πολικό και ισχυρής εναλλαγής 

κατιόντων, να έχουν βάση silica, 
προσδεδεμένες λειτουργικές 

ομάδες C8 και βενζολοσουλφονικό 
οξύ (SCX), 200mg, 9% C load, 
όγκου 3ml, packed bed, non 
endcapped, 500m2/g ειδική 

επιφάνεια του υλικού πλήρωσης, 
40μm μέγεθος σωματιδίων, 60Å 
μέγεθος πόρων, για χρήση σε 

βιολογικά υλικά (Bont elut, κωδ: 
12102145 ή ισοδύναμες), 

(Solid Phase Extraction (SPE), 
silica based με προσδεδεμένες 
λειτουργικές ομάδες octyl και 
benzenesulfonic acid (SCX), 

200mg, bimodal μη πολικό και 
ισχυρής εναλλαγής κατιόντων, 9% 
carbon load, volume 3ml, packed 

bed, non endcapped, 500m2/g 
surface area, 40μm particle size, 

60Å pore size, straight barrel 
cartridges) 

συσκευασία 50τμχ 4 
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4 
 Στήλες εκχύλισης στερεάς 

φάσης 
μεγάλου όγκου 

Κατάλληλες για την απομόνωση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και 
φαρμάκων από βιολογικά 

δείγματα. Με διπλό μηχανισμό 
εκχύλισης μη πολικό και ισχυρής 
εναλλαγής κατιόντων, να έχουν 
βάση τη silica, προσδεδεμένες 

λειτουργικές ομάδες C8 και 
βενζολοσουλφονικό οξύ, 130mg, 
9% carbon load, volume 10ml, 
packed bed, non endcapped, 
500m2/g ειδική επιφανεια του 

υλικού πλήρωσης, 40μm μέγεθος 
σωματιδίων, 60Å μέγεθος πόρων 

(Bont elut, κωδ: 12113050 ή 
ισοδύναμες), 

(Solid Phase Extraction (SPE), 
silica based με προσδεδεμένες 
λειτουργικές ομάδες octyl και 
benzenesulfonic acid (SCX) 

130mg, με μηχανισμό εκχύλισης 
bimodal, μη πολικό και ισχυρής 

εναλλαγής κατιόντων, 9% carbon 
load, large reservoir capacity 

cartridges volume 10ml, packed 
bed, non endcapped, 500m2/g 

surface area, 40μm particle size, 
60Å pore size) 

συσκευασία 50τμχ 2 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) εκτός από τα κατωτέρω είδη-ποσότητες [(είδος)-(ποσότητα)]: 
(1)-22 συσκευασίες των 100 τμχ,  (2)-15 συσκευασίες των 50 τμχ που θα παραδοθούν στην έδρα της 
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, 
Θεσσαλονίκη)  
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  

ΤΜΗΜΑ 5: Ουσίες αναφοράς αιθανόλης 

CPV: 24950000-8 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
ERM-Aqueous Ethanol – 

50mg/100 mL 
συσκευασία 25ml 4 

2 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
ERM-Aqueous Ethanol – 80 

mg/100 mL 
συσκευασία 25ml 4 
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3 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
ERM-Aqueous Ethanol – 107 

mg/100 mL 
συσκευασία 25ml 4 

4 Διάλυμα αιθανόλης 
Forensic  Ethanol – 200 mg/100 

mL 
συσκευασία 25ml 4 

5 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 

συγκέντρωσης 0,1g/l 
(Aqueous ethanol standard 0.1 g/l)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

6 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 

συγκέντρωσης 0,2g/l 
(Aqueous ethanol standard 0.2 g/l)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

7 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 

συγκέντρωσης 0,5g/l 
(Aqueous ethanol standard 0.5 g/l)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

8 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 0,8g/l 

(Aqueous ethanol standard 0.8 g/l 
)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

9 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 1,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 1.0 g/l 
)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

10 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 2,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 2.0 g/l 
)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

11 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 3,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 3.0 g/l 
)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

12 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 4,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 4.0 g/l 
)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,0ml 

15 

13 Αιθανόλη σε ολικό αίμα 

Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 0,5g/l 

(0.5g/l Ethanol in whole blood 
control, crm)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,5ml 

15 

14 Αιθανόλη σε ολικό αίμα 

Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 0,8g/l  

(0.8g/l Ethanol in whole blood 
control, crm)  

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,5ml 

15 
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15 Aιθανόλη σε ολικό αίμα 

 Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 1,1g/l  

(1.1g/l Ethanol in whole blood 
control, crm) 

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,5ml 

15 

16 Aιθανόλη σε ολικό αίμα 

 Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς 
συγκέντρωσης 2,0g/l  

(2,0g/l Ethanol in whole blood 
control, crm) 

συσκευασία 10 
φυσίγγια x 1,5ml 

15 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) εκτός από τα κατωτέρω είδη-ποσότητες [(είδος)-(ποσότητα)]: 
(5)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, (6)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, (7)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, 
(8)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, (9)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, (10)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, 
(11)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, (12)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, (13)-5 συσκευασίες των 10 
φυσιγγίων, (14)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων, (15)-5 συσκευασίες των 10 φυσιγγίων,(16)-5 συσκευασίες των 
10 φυσιγγίων θα παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 
(Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη). 
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ 6: Ουσίες αναφοράς ελέγχου ανάλυσης & Εκνεφωτές 

CPV: 33696500-0 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Υδατικό διάλυμα ακεταλδεύδης, 
ακετόνης, αιθανόλης, 

μεθανόλης, 1-προπανόλης και 
2-προπανόλης 

Υδατικό διάλυμα που περιέχει 
ακεταλδεύδη, ακετόνη, αιθανόλη, 
μεθανόλη, 1-προπανόλη και 2-
προπανόλη, σε συγκεντρώσεις 

100mg/dL  (BAC resolution control 
standard containing acetaldehyde, 

acetone, ethanol, methanol, 1-
propanol and 2-propanol, 100 

mg/dL each in water) 

αμπούλα 1mL 10 

2 Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού  

Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού 
ηλεκτρονικών επαφών.  Χωρίς 

λάδι, κατάλληλο και για υλικά στα 
UHF  

ενδ. συσκευασία 
400mL 

3 

3 Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού  
Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού 
ηλεκτρονικών επαφών. Με λάδι 

ενδ. συσκευασία 
400mL 

2 

4 Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού  
Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού 

υπολειμμάτων κόλλησης 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

ενδ. συσκευασία 
400mL 

3 

5 Εκνεφωτής (Spray) ψύξης  
Εκνεφωτής (Spray) ψύξης 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
ενδ. συσκευασία 

400mL 
4 

6 Εκνεφωτής (Spray)  
Εκνεφωτής (Spray) αποκόλλησης 

ετικετών  
ενδ. συσκευασία 

400mL 
2 
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7 
Εκνεφωτής (Spray) μονωτικού 

ηλεκτρονικής πλακέτας  

Εκνεφωτής (Spray) μονωτικού 
ηλεκτρονικής πλακέτας που να 

δημιουργεί μονωτική επίστρωση 

ανθεκτική για ≧20kV 

ενδ. συσκευασία 
400mL 

3 

8 

Φωτοδικτυούμενη ρητίνη 
εγκιβωτισμού (light curing 

embedding resin) με συμβατή 
φωτοδικτυούμενη πάστα (light-

curing paste) και σκληρυντή. 

Σετ αποτελούμενο απο: 
1. Φωτοδικτυούμενη ρητίνη με 

blue light, ενός συστατικού, 
μεθακρυλικής σύστασης, υψηλής 

διαπερατότητας κατάλληλη για 
εγκιβωτισμό θερμοκρασιακά 

ευαίσθητων δειγμάτων 
(θερμοκρασία εγκιβωτισμού 

≤100°C), ενδεικτικής συσκευασίας 
1000mL, 

2. Φωτοδικτυούμενη πάστα με 
blue light μεθακρυλικής σύστασης, 

ενδεικτικής συσκευασίας 40mL,  
3. Ειδικό πρόσθετο σκληρυντή της 

προαναφερόμενης 
φωτοδικτυούμενης ρητίνης 

καταλληλος για εγκιβωτισμό 
πορώδων υλικών, ενδεικτικής 

συσκευασίας 4g.  

Ένα (1) σετ 1 

9 

Υάλινες πλάκες για 
Χρωματογραφία Λεπτής 

Στοιβάδας (HPTLC) 
(HPTLC Silica gel glass plates) 

Υάλινες πλάκες HPTLC, υλικό 
επίστρωσης Silica gel, 2,5 cm 

ζώνη προσυγγέντρωσης, χωρίς 
δείκτη φθορισμού, με 60Å μέγεθος 

πόρου, ενδεικτικών διαστάσεων 
20x10cm ή 10x10cm. 

(HPTLC Silica gel glass plates, 
with 2,5 cm preconcentration 

zone, without fluorescent indicator 
and 60 Å pore size.) 

συσκευασίας 50 
τεμαχίων 

1 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) εκτός από τα κατωτέρω είδη-ποσότητες [(είδος)-(ποσότητα)]: 
(1)-5 ml θα παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 
(Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη). 
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 
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ΤΜΗΜΑ 7: Αέρια για τη λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού 

CPV: 24100000-5 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Συμπιεσμένο αέριο ήλιο  

Kατάλληλο για Αέρια 
Χρωματογραφία με Ανιχνευτή 

Μάζας (GC/MS) ποιότητα Ν50, 
καθαρότητα 99,999% και 

περιεχόμενη ποσότητα αερίου 
περίπου 9,0m3 εντός μεταλλικής 

φιάλης υπό πίεση 200bar, με  
βαλβίδα και βιδωτο καπάκι 

ασφαλείας. 
(Helium) 

φιάλη 50L 38 

2  Συμπιεσμένο Αέριο Υδρογόνο 

Κατάλληλο για Αέριο 
Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Ιονισμού Φλόγας (GC-FID) 
ποιότητα Ν 50, καθαρότητα 
99,999% και περιεχόμενη 

ποσότητα περίπου 9,0m3 εντός 
μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 

200bar, με βαλβίδα και βιδωτό 
καπάκι ασφαλείας. 

φιάλη 50L 4 

3 Συμπιεσμένος συνθετικός αέρας 

Κατάλληλος για Αέριο 
Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Ιονισμού Φλόγας (GC-FID) 
ποιότητα Ν 50, καθαρότητα 
99,999% και περιεχόμενη 

ποσότητα περίπου 10,0 m3 εντός 
μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 

200bar, με βαλβίδα και βιδωτό 
καπάκι ασφαλείας. 

φιάλη 50L 13 

4 Συμπιεσμένο αέριο αργό 

Κατάλληλο για χρήση ως αέριο 
θραυσματοποίησης σε αέριο 

χρωματογράφο φασματογράφο 
μάζας τριπλού τετραπόλου (GC-

MS-MS) ποιότητα Ν50, 
καθαρότητα 99,999% και 

περιεχόμενη ποσότητα περίπου 
10,7 m3 εντός μεταλλικής φιάλης 
υπό πίεση 200bar, με βαλβίδα και 

βιδωτό καπάκι ασφαλείας   

φιάλη 50L 3 

5 Συμπιεσμένο αέριο άζωτο 

Καθαρότητας τουλάχιστον 
99,999% και περιεχόμενη 

ποσότητα περίπου 10 m3 εντός 
μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 

200bar, με βαλβίδα και καπάκι 
ασφαλείας  

φιάλη 50L 1 
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6 Συμπιεσμένο αέριο άζωτο 

Κατάλληλο για ξήρανση 
δειγμάτων, καθαρότητας 
τουλάχιστον 99,5% και 

περιεχόμενη ποσότητα περίπου 
10 m3 εντός μεταλλικής φιάλης 

υπό πίεση 200bar, με βαλβίδα και 
καπάκι ασφαλείας  

φιάλη 50L 12 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Η παράδοση των φιαλών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας (μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από αυτήν, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας. Η 
μεταφορά των φιαλών από τον προμηθευτή για τα είδη: (1)-32 φιάλες, (2)-2 φιάλες, (3)-1 φιάλη, (5)-1 φιάλη και 
(6)-2 φιάλες θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα). Επίσης, για τα είδη : (1)-6 φιάλες, (2)-2 φιάλες, (3)-12 φιάλες, (4)-3 φιάλες 
και (6)-10 φιάλες στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 
326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη). 
•  Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα όπως ενοικίασης φιαλών και μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης 
και αυτής των επικίνδυνων φορτίων. Αναφορικά με το συμπεριλαμβανόμενο έξοδο της ενοικίασης, επισημαίνεται 
οτι, το χρονικό διάστημα παραμονής των φιαλών στην Υπηρεσία μας δε θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την 
ημερομηνία παραλαβής της κάθε φιάλης.  
• Οι φιάλες θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ 8: Συστήματα αντιδραστηρίων προκαταρκτικών 
δοκιμών 

εγκληματολογικού ενδιαφέροντος  

CPV: 24900000-3 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Σύστημα για την ανίχνευση 
λανθανόντων κηλίδων αίματος 
με χημειοφωταύγεια (BlueStar 

Magnum ή ισοδύναμο) 

Σύστημα αντιδραστηρίων 
κατάλληλο για εγκληματολογικές 
εφαρμογές  για  τον  εντοπισμό 
λανθανουσών κηλίδων αίματος, 

τύπου BlueStar Magnum ή 
ισοδύναμο. Να στηρίζεται στην 
μέτρηση χημειοφωταύγειας με 

υψηλή, μεγάλης διάρκειας έντασης 
σήματος.  Να παρουσιάζει υψηλή 
ευαισθησία.  Το αντιδραστήριο να 

παραμένει σταθερό για 
τουλάχιστον 24 ώρες μετά την 

ανάμιξη των συστατικών και την 
δημιουργία του διαλύματος 

εργασίας (working solution). Θα 
πρέπει το προσφερόμενο σύστημα 
να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

δύο (2) χρόνια και εγγύηση 
απόδοσης τουλάχιστον ένα (1) 

έτος από την ημερομηνίας αγοράς 
του. 

Συσκευασία 
συστήματος 

χημικών 
αντιδραστηρίων 

125 

19PROC005407910 2019-08-07



 23 

2 
Ανίχνευση της ανθρώπινης 

αιμοσφαιρίνης 

 Σύστημα για την ταχεία ανίχνευση 
(εντός 10 λεπτών) της ανθρώπινης 
αιμοσφαιρίνης  με την μέθοδο της  

χρωματογραφικής  
ανοσοανάλυσης.  Το σύστημα να 

προορίζεται αποκλειστικά ως 
προκαταρκτική δοκιμή για χρήση 
με εγκληματολογικά δείγματα.Να 

έχει μεγάλη ευαισθησία  
(τουλάχιστον 40 ng / mL 

αιμοσφαιρίνη ή 10 ^ -7 αραίωση 
του ανθρώπινου αίματος)  και  

ειδικότητα για ανίχνευση 
αποκλειστικά ανθρώπινου 

αίματος.Να είναι εύκολο στην 
χρήση και η συσκευασία να  

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
συστατικά για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας (κάρτες ανίχνευσης  & 
ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης). Να 

αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 
δωματίου. 

κουτί των 30 
τεμαχίων έκαστο 

41 

3 
Ανίχνευση της ανθρώπινης 

σιελογόνου α-αμυλάσης 

Σύστημα για την ταχεία ανίχνευση 
(εντός 10 λεπτών) της ανθρώπινης 

σιελογόνου α-αμυλάσης με την 
μέθοδο της  χρωματογραφικής  

ανοσοανάλυσης.  Το σύστημα να 
προορίζεται αποκλειστικά ως 

προκαταρκτική δοκιμή για χρήση 
με εγκληματολογικά δείγματα.Να 

έχει μεγάλη ευαισθησία  
(τουλάχιστον 100 mIU / mL α-
αμυλάση)  και  ειδικότητα για 

ανίχνευση αποκλειστικά 
ανθρώπινου σίελου.Να είναι 

εύκολο στην χρήση και η 
συσκευασία να  περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα  συστατικά για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(κάρτες ανίχνευσης  & ρυθμιστικό 

διάλυμα αραίωσης). Να 
αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

κουτί των 40 
τεμαχίων έκαστο 

1 
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4 
Σύστημα αντιδραστηρίων για 

την ανίχνευση του Ειδικού 
Προστατικού Αντιγόνου  (PSA) 

Σύστημα για την ταχεία ανίχνευση 
(εντός 10 λεπτών) του ειδικού 
προστατικού αντιγόνου  PSA 

(δείκτης του σπερματικού υγρού) 
με την μέθοδο της  
χρωματογραφικής  

ανοσοανάλυσης.  Το σύστημα να 
προορίζεται αποκλειστικά ως 

προκαταρκτική δοκιμή για χρήση 
με εγκληματολογικά δείγματα. Να 

έχει μεγάλη ευαισθησία  
(τουλάχιστον 5 ng/ml)  και  
ειδικότητα για ανίχνευση 

αποκλειστικά ανθρώπινου 
σπερματικού υγρού.  Για ασφαλή 
αποτελέσματα και επιβεβαίωση 
καλής απόδοσης, η δοκιμή θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει  

γραμμή αναφοράς με την ένταση 
που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη 

συγκέντρωση PSA. Να είναι 
εύκολο στην χρήση και η 

συσκευασία να  περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα συστατικά για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(κάρτες ανίχνευσης  & ρυθμιστικό 

διάλυμα αραίωσης). Να 
αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

κουτί των 40 
τεμαχίων έκαστο 

71 

5 

Σύστημα αντιδραστηρίων για 
την ανίχνευση της ειδικής 
πρωτεΐνης σεμενογελίνης 

(Semenogelin) 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την 
ταχεία (εντός 10 λεπτών) 

ανίχνευση της ειδικής πρωτεΐνης 
της σεμενογελίνης (Semenogelin) 
(δείκτης του σπερματικού υγρού) 

με την μέθοδο της  
χρωματογραφικής  

ανοσοανάλυσης.  Το σύστημα να 
προορίζεται αποκλειστικά ως 

προκαταρκτική δοκιμή για χρήση 
με εγκληματολογικά δείγματα. Να 

έχει μεγάλη ευαισθησία και  
ειδικότητα για ανίχνευση 

αποκλειστικά ανθρώπινου 
σπερματικού υγρού.   Να είναι 

εύκολο στην χρήση και η 
συσκευασία να  περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα συστατικά για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(κάρτες ανίχνευσης  & ρυθμιστικό 

διάλυμα αραίωσης). 

κουτί των 25 
τεμαχίων έκαστο 

15 
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6 Αντιδραστήριο Kastle Meyer 

Σύστημα αντιδραστηρίων Kastle 
Meyer ως ενδεικτική μέθοδος  
προσδιορισμού ανθρώπινου 

αίματος σε πειστήρια. Η δοκιμή να 
δίνει άμεσα αποτελέσματα και τα 

συστατικά του συστήματος να είναι 
έτοιμα προς χρήση. Να 

αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 
δωματίου.Κάθε τεμάχιο 

αποτελείται από δύο φιαλίδια 
διαφορετικών 

αντιδραστηρίων,απαραίτητα για τη 
διεξαγωγή της μεθόδου Kastle 

Meyer. 

Συσκευασία 
συστήματος 

χημικών 
αντιδραστηρίων 

810 

7 
Ανιχνευση ειδικού προστατικού 

αντιγόνου  PSA (Σκηνή 
εγκλήματος) 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την 
ταχεία ανίχνευση (εντός 10 

λεπτών) του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου  PSA (δείκτης του 
σπερματικού υγρού) με την 

μέθοδο της  
χρωματογραφικήςανοσοανάλυσης.  

Το σύστημα να προορίζεται 
αποκλειστικά ως προκαταρκτική 

δοκιμή σε 
ιατροδικαστικά/εγκληματολογικά 
δείγματα και να είναι κατάλληλο 
για χρήση σε σκηνή εγκλήματος. 

Να έχει μεγάλη ευαισθησία  
(τουλάχιστον 5 ng/ml)  και  
ειδικότητα για ανίχνευση 

αποκλειστικά ανθρώπινου 
σπερματικού υγρού.  Για ασφαλή 
αποτελέσματα και επιβεβαίωση 
καλής απόδοσης, η δοκιμή θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει  

γραμμή αναφοράς με την ένταση 
που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη 

συγκέντρωση PSA. 
Να είναι εύκολο στην χρήση και η 
συσκευασία να  περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα συστατικά για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(κάρτες ανίχνευσης PSA, πλαστική 

πιπέτα, ρυθμιστικό διάλυμα 
αραίωσης και DNA-free στειλεόμε 
αποσπώμενη κεφαλή για την λήψη 
του δείγματος). Όλα τα συστατικά 

να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 
δωματίου 

κουτί των 20 
τεμαχίων έκαστο 

11 
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8 Ανίχνευση αίματος περιόδου 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την 
ταχεία και ταυτόχρονη ανίχνευση 

(εντός 10 λεπτών) της ανθρώπινης 
αιμοσφαιρίνης και D-dimer με την 

μέθοδο της  χρωματογραφίας  
ανοσοανάλυσης.  Το σύστημα να 

προορίζεται αποκλειστικά ως 
προκαταρκτική δοκιμή για χρήση 
σε εγκληματολογικά δείγματα να 

έχει μεγάλη ευαισθησία  
(τουλάχιστον 50 ng / mL 

αιμοσφαιρίνη και 500 ng/mL για το 
D-dimer)  και  να αποτελεί 

ενδεικτική δόκιμη για την διάκριση 
του περιφερικού αίματος και του 

αίματος περιόδου. Να είναι εύκολο 
στην χρήση και η συσκευασία να  
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

συστατικά για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας (κάρτες ανίχνευσης  & 
ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης). Να 

αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 
δωματίου. 

κουτί των 30 
τεμαχίων έκαστο 

2 

9 
Ειδικά χαρτιά για την ανίχνευση 

της σιελογόνου αμυλάσης 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την 
ταχεία ανίχνευση της  σιελογόνου 

αμυλάσης με ειδικά χαρτιά 
μεγέθους Α4.  Το σύστημα να 

στηρίζετε στην αντίδραση αμύλου-
ιωδίου για την ανίχνευση της 

σιελογόνου αμυλάσης. Να έχει 
μεγάλη ευαισθησία  (τουλάχιστον 
200 mIU / mL αμυλάση).Να είναι 

εύκολο στην χρήση και η 
συσκευασία να  περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα  συστατικά για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(ρυθμιστικά 

διαλύματα/αντιδραστήρια/ειδικά 
χαρτιά Α4). Να αποθηκεύεται σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

κουτί των 25 
τεμαχίων έκαστο 

2 

10 Νερό στείρο Αμπούλες με στείρο νερό συσκευασία 5ml 10400 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 

Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ).  
• Η παράδοση για το είδος (6) θα γίνει τμηματικά, κατόπιν επικοινωνίας (μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), επειδή το συγκεκριμένο υλικό διαθέτει μικρό χρόνο ζωής. 
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ΤΜΗΜΑ 9: Αντιδραστήρια εμφάνισης αποτυπωμάτων 

CPV: 24960000-1 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ροδαμίνη 
Κρύσταλλοι ροδαμίνης, 

 (Rhodamine 6G for use with the 
Cyaloacrylate Developed Prints) 

συσκευασία 25g 5 

2 Νινυδρίνη 

Κρύσταλλοι νινυδρίνης 
 (Ninhydrin) (NINHYDRIN B-

78900), Καθαρότητας ≥99% 
συσκευασία 100g 19 

3  Ινδανοδιόνη 
Καθαρότητας >99%, 

 (1,2 Indanedione >99%) 
 συσκευασία 10g 20 

4 Yγρό HFE7100   3M Novec ή ισοδύναμο  φιάλη 1L 14 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) εκτός από τα κατωτέρω είδη-ποσότητες [(είδος)-(ποσότητα)]: 
(1)-25g, (2)-400g, (3)-50g και  (4)-4L  που θα παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη)  
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  

ΤΜΗΜΑ 10: Ουσίες αναφοράς XRD 

CPV: 24310000-0 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1  Οξείδιο του ασβεστίου 

CaO, ≥99,95% (με βάση το 
μέταλλο), <10 Micron APS 

powder,  
(Calcium oxide, ≥99.95% (metals 
basis), <10 Micron APS powder) 

συσκευασία 50g 1 

2 Οξείδιο του μαγνησίου 

MgO, σκόνη νανομετρικής 
κλίμακας, ≥99% (με βάση το 

μέταλλο),  
100 nm APS σκόνη,  

(Magnesium oxide, nanopowder, 
≥99% (metals basis), 100 nm APS 

powder)  

συσκευασία 25g 1 

3 Σκόνη σιδήρου 

Fe, -325 mesh, ανηγμένο, ≥97% 
(με βάση το μέταλλο),  

(Iron powder, -325 mesh, reduced, 
≥97% (metals basis)) 

 συσκευασία 250g 1 
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4 Σκόνη νικελίου 

Ni, -325 mesh, τυπικά ≥99,8% (με 
βάση το μέταλλο), αγώγιμη 

δενδριτική σκόνη,  
(Nickel powder, -325 mesh, 

typically ≥99.8% (metals basis), 
conductive dendritic powder)  

συσκευασία 25g 1 

5 Σκόνη μολύβδου 

Pb, -200 mesh, ≥99%  (με βάση το 
μέταλλο),   

(Lead powder, -200 mesh, ≥99% 
(metals basis))  

συσκευασία 100g 1 

6 Σκόνη αντιμόνιου 

Sb, -200 mesh, ≥99,5% (με βάση 
το μέταλλο),  

(Antimony powder, -200 mesh, 
≥99.5% (metals basis)) 

συσκευασία 10g 1 

7 Κόκκοι στρόντιου 

Sr, 19mm (0,76in) και κάτω, ≥99% 
(με βάση το μέταλλο),  

(Strontium granules, 19mm 
(0.76in) & down, ≥99% (metals 

basis)) 

συσκευασία 5g 1 

8 Σκόνη πυρίτιου 

Si, Κρυσταλλική σκόνη, -325 
mesh, ≥99,5%  (με βάση το 

μέταλλο), 
(Silicon powder, crystalline, -325 

mesh, ≥99.5% (metals basis) 

συσκευασία 10g 1 

9 Ρινίσματα ασβεστίου 
Ca, ≥98% (με βάση το μέταλλο),  
(Calcium turnings, ≥98% (metals 

basis)) 
συσκευασία 10 g 1 

10 Σκόνη κασσίτερου 

Sn, -325 mesh, ≥99,8% (με βάση 
το μέταλλο),  

(Tin powder, -325 mesh, ≥99.8% 
(metals basis)) 

συσκευασία 100 g 1 

11  Σκόνη κοβαλτίου 

Co, -325 mesh, ≥99,5% (με βάση 
το μέταλλο), 

(Cobalt powder, -325 mesh, 
≥99.5% (metals basis))  

συσκευασία 50 g 1 

12 Σκόνη ζιρκόνιου  
Zr, -325 mesh,  

(Zirconium powder, -325 mesh) 
 συσκευασία 2,5g 1 

13 Σκόνη γερμάνιου 

Ge, -100 mesh, ≥99,999% (με 
βάση το μέταλλο),  

(Germanium powder, -100 mesh, 
≥99.999% (metals basis)) 

συσκευασία 10g 1 

14 Σκόνη χαλκού 

Cu, σφαιρική, -100+325 mesh, 
≥99,9% (με βάση το μέταλλο),  
(Copper powder, spherical, -

100+325 mesh, ≥99.9% (metals 
basis))  

συσκευασία 100g 1 
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15 Κόκκοι ψευδάργυρου 
Zn, ACS, -20 mesh, ≥99,8% min,  
(Zinc granules, ACS, -20 mesh, 

≥99.8% min) 
συσκευασία 100g 1 

16 Ανθρακικό στρόντιο 

SrCO3, ≥99,99% (με βάση το 
μέταλλο), σκόνη,  

(Strontium carbonate, ≥99.99% 
(metals basis), powder) 

συσκευασία 25g 1 

17 Θειϊκό βάριο 

BaSO4,  ≥99,998% (με βάση το 
μέταλλο), σκόνη,  

(Barium sulfate, Puratronic®, 
≥99.998% (metals basis), powder) 

συσκευασία 5g 1 

18 Σκόνη μαγνήσιου 
Mg,  -325 mesh, ≥99,8%, σκόνη,  
(Magnesium powder, -325 mesh, 

≥99.8%, powder) 
συσκευασία 10g 1 

19 Οξείδιο του χαλκού(II) 

CuO, ≥99,7% (με βάση το 
μέταλλο), 200 Mesh powder, 

(Copper(II) oxide, ≥99.7% (metals 
basis), 200 Mesh powder)  

συσκευασία 100g 1 

20  Χλωριούχο αμμώνιο 

NH4Cl, ≥99,999% (με βάση το 
μέταλλο), σκόνη, 

(Ammonium chloride, Puratronic®, 
≥99.999% (metals basis), powder)  

συσκευασία 50g 1 

21 Νιτρικό αμμώνιο 

NH4NO3  ≥99,999% (με βάση το 
μέταλλο), κρυσταλλικό, 

(Ammonium nitrate, Puratronic®, 
≥99.999% (metals basis), 

crystalline)  

 συσκευασία 5g 1 

22 Θειοκυανικός μόλυβδος 
 Lead(II) thiocyanate 99.5% trace 

metals basis  
συσκευασία 100 g 1 

23 Νιτρικό στρόντιο 
Strontium nitrate, 99.9965% 

(metals basis)  
συσκευασία 10 g 1 

24 Χρωμικό βάριο Barium chromate, 99.995% συσκευασία 5 g 1 

25 Μαγγάνιο σε σκόνη 
Manganese powder, -325 mesh, 

99.3% (metals basis) 
συσκευασία 25 g 1 

26 Μαγνήσιο σε σκόνη 
Magnesium powder, -325 mesh, 

99.8%  
συσκευασία 10 g 1 
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27 Οξείδιο του σιδήρου (ΙI, IIΙ) Iron(II,III) oxide, nanopowder, 97%  συσκευασία 25 g 1 

28 Οξείδιο του σιδήρου (ΙI, IIΙ) 
Iron(II,III) oxide, 99.997% (metals 

basis)  
συσκευασία 25 g 1 

29 Νιτρικό νάτριο Sodium nitrate, ACS, 99.0% min συσκευασία 25 g 1 

30 Νιτρικό νάτριο 
Sodium nitrate, 99.999% (metals 

basis)  
συσκευασία 10 g 1 

31 Οξείδιο του χαλκού (II) 
Copper(II) oxide, 99.995% (metals 

basis) 
συσκευασία 25 g 1 

32 Υπερχλωρικό αμμώνιο 
Ammonium perchlorate, Reagent 

Grade  
συσκευασία 1 kg 1 

33 Θείο σε σκόνη 
Sulfur powder, sublimed, -100 

mesh, 99.5% 
συσκευασία 500 g 1 

34 Ανθρακένιο Anthracene analytical standard  
συσκευασία 250 

mg 
1 

35 Ναφθαλένιο Naphthaleneanalytical standard  συσκευασία 1 g 1 

36 Ανθρακικό μαγνήσιο 
Magnesium carbonate hydroxide 
hydrate,  99.996% (metals basis)  

συσκευασία 5 g 1 

37 Οξείδιο του ψευδαργύρου 
Zinc oxide,  99.9995% (metals 

basis)  
συσκευασία 25 g 1 

38 Οξείδιο του μαγγανίου 
Manganese(II) oxide, 99.99% 

(metals basis)  
συσκευασία 10 g 1 

39 L-ασκορβικό οξύ 
L-Ascorbic acid cryst. research 

grade, Ph. Eur. 
συσκευασία 100 g 1 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα). 
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  

ΤΜΗΜΑ 11: Αντιδραστήρια σε ταινίες 

CPV: 33124131-2 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
 Αντιδραστήρια σε ταινίες για 

την ανίχνευση νιτρικών ιόντων 

 Εύρος ανιχνευόμενων 
συγκεντρώσεων τουλάχιστον 10-

500mg/L, 
(Nitrate strip test) 

συσκευασία 
100τμχ 

7 

2 
 Αντιδραστήρια σε ταινίες για 
την ανίχνευση χλωριούχων 

ιόντων 

 Εύρος ανιχνευόμενων 
συγκεντρώσεων τουλάχιστον 500-

3000mg/L,  
(Chloride strip test) 

συσκευασία 
100τμχ 

2 

3 
 Αντιδραστήρια σε ταινίες για 
την ανίχνευση θειικών ιόντων 

 Εύρος ανιχνευόμενων 
συγκεντρώσεων τουλάχιστον 200-

1600mg/L,  
(Sulfate strip test) 

συσκευασία 
100τμχ 

2 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 

Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  

ΤΜΗΜΑ 12: Ουσίες αναφοράς εκρηκτικών υλών 

CPV: 24612000-7 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
2,4,6-τρινιτροτολουόλιο 

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Standarized Solution 1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

2 
2,4-διινιτροτολουόλιο 

2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Standarized Solution 1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

3 
Εξαμεθυλενοτριυπεροξυδιαμίνη 

Hexamethylene triperoxide 
diamine (HMTD) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 100μg/mL, 
(Standarized Solution 100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 
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4 
Νιτρογλυκερίνη 

Nitroglycerine (NG)  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Standarized Solution 1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

5 
Τετρανιτρικός πενταερυθρίτης 

Pentaerythrite tetranitrate 
(PETN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Standarized Solution 1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

6 
Τριυπεροξείδιο της τριακετόνης 
Triacetone triperoxide (TATP) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 100μg/mL, 
(Standarized Solution 100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

7 
2,6-διινιτροτολουόλιο 

2,6-dinitrotoluene  
(2,6-DNT)  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Standarized Solution 1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

8 
Κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη 
Cyclotrimethylenetrinitramine  

(RDX)  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Standarized Solution 1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

9 
Αιθυλενοδινιτρογλυκόλη 
Ethylene Glycol dinitrate 

(EGDN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 100μg/mL, 
(Standarized Solution 100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

10 

N,N-διμέθυλο-N,N-
διφαινυλουρία  

N,N-dimethyl-N,N-diphenylurea  
(Methylcentralite, MC) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 100μg/mL, 
(Standarized Solution 100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

11 
3-νιτρο-1,2,4-τριαζολ-5-όνη 
3-nitro-1,2,4-triazol-5-one 

(NTO) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 100μg/mL, 
(Standarized Solution 100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 

12 
N-νιτροδιφαινυλαμίνη 
N-nitrodimethylamine 

(N-NDPA) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
κατάλληλο για Αέριο 

Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Μάζας συγκέντρωσης 100μg/mL, 
(Standarized Solution 100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Πιστοποιημένα πρότυπα διαλύματα κατάλληλα για Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας (GC-MS). 
• Τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα πιστοποιητικά ανάλυσής τους. 
• Κάθε πιστοποιητικό ανάλυσης θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο κατά NIST. 
• Τα πιστοποιημένα πρότυπα διαλύματα να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον εννέα (9) μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 
• Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: Certificate ISO 9001, Certificate ISO 
17025 και Certificate ISO Guide 34.  
• Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα τα επιπλεόν κόστη όπως μεταφορικά, άδειες εισαγωγής, κ.λπ. μέχρι τα είδη να 
παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  
Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 13: Ουσίες αναφοράς Ιοντικής Χρωματογραφίας 

CPV: 24315000-5 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
CH3COO- 

 Οξικά - Acetate  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

2 
NH4+ 

Αμμωνιακά - Αmmonium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  2 

3 
Ba+ 

Βάριο - Barium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  2 

4 
Br- 

Βρώμιο - Bromide 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

5 
Ca2+ 

Ασβέστιο - Calcium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

6 
ClO3- 

Χλωρικά - Chlorate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

7 
Cl- 

Χλώριο - Chloride 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 
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8 
CrO42- 

Χρωμικά - Chromate  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

9 
F- 

Φθόριο - Fluoride 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

10 
Li+ 

Λίθιο - Lithium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

11 
Mg2+ 

Μαγνήσιο - Magnesium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

12 
NO3- 

Νιτρικά - Nitrate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

13 
NO2- 

Νιτρώδη - Nitrite 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

14 
ClO4- 

Υπερχλωρικά - Perchlorate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  2 

15 
PO43- 

Φωφορικά - Phosphate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

16 
K+ 

Κάλιο - Potassium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

17 
Na+ 

Νάτριο - Sodium  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 
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18 
Sr2+ 

Στρόντιο - Strontium  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  2 

19 
SO42- 

Θειικά - Sulfate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα 
Ιοντικής Χρωματογραφίας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, 
(Ion chromatography (IC) standard 

solution 1000μg/mL) 

συσκευασία 100mL  1 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Πιστοποιημένα πρότυπα διαλύματα κατάλληλα για Ιοντική Χρωματογραφία (IC). 
• Μονοστοιχειακά. 
• Μήτρα: νερό. 
• Τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα πιστοποιητικά ανάλυσης. 
• Κάθε πιστοποιητικό ανάλυσης θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο κατά NIST. 
• Τα πιστοποιημένα πρότυπα διαλύματα να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 
• Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις για την παραγωγή προτύπων ιοντικής 
χρωματογραφίας:  
Certificate ISO 9001, Certificate ISO 17025 και Certificate ISO Guide 34. 
• Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα τα επιπλεόν κόστη όπως μεταφορικά, άδειες εισαγωγής, κ.λπ. μέχρι τα είδη να 
παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  
Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 14: Διαβρωτικό χρώματος, ουσίες αναφοράς εύφλεκτων 
και διάφορες οργανικές ουσίες 

CPV: 24327000-2 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Διαβρωτικό 
Διαβρωτικό χρώματος (paint  

remover) 
συσκευασία 750mL 15 

2 Σπρέυ λαδιού 
Αντισκωριακό (WD-40 SMART 

STRAW ή αντίστοιχο) 
συσκευασία 250mL 40 

3 
Μίγμα υδρογοναθράκων 

C12/C14/C16 

Πιστοποιημένο δείγμα αναφοράς 
συγκέντρωσης 100 μg/mL σε 

επτάνιο (hydrocarbon mix, 
C12/C14/C16 certified reference 
material 100 μg/mL in heptane) 

συσκευασία 1mL 1 

4 Μίγμα ισοπαραφινών 

Πρότυπο μίγμα ≥25 ισοπαραφινών 
κατάλληλο για αέρια 

χρωματογραφία (Isoparaffins mix, 
analytical standard) 

αμπούλα 0,1 Ml 1 

5 Μίγμα αρωματικών 

Πρότυπο μίγμα ≥25 αρωματικών 
ενώσεων κατάλληλο για αέρια 

χρωματογραφία  (Aromatics mix, 
analytical standard) 

αμπούλα 0,1 mL  1 

6 Μίγμα ναφθενίων 
Πρότυπο μίγμα ≥25 ναφθενίων 

κατάλληλο για αέρα 
αμπούλα 0,1 mL 1 
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χρωματογραφία (Naphthenes mix, 
analytical standard) 

7 
Πρότυπο μίγμα ενώσεων για τη 

δοκιμή ASTM 1618 

E 1618 Test Mix, 0.05% 
volume/volume each in methylene 

chloride 
αμπούλα 1mL 1 

8 
Σετ δειγμάτων αλλοιωμένης 

βενζίνης  

Δείγματα από αυτούσια και 
αλλοιωμένη βενζίνη 25%, 50%, 

75% και 99% (Weathered gasoline 
kit, contains 1 mL each of these 

mixtures: Gasoline, 25% 
Weathered Gasoline, 50% 
Weathered Gasoline, 75% 

Weathered Gasoline and 99% 
Weathered Gasoline) 

συσκευασία 5x1mL 1 

9 
Σετ δειγμάτων αλλοιωμένης 

κηροζίνης  

Δείγματα από αυτούσια και 
αλλοιωμένη κηροζίνη 25%, 50% 

και 75% (Weathered kerosene kit, 
contains 1 mL each of these 

mixtures: Kerosene, 25% 
Weathered Kerosene, 50% 

Weathered Kerosene and 75% 
Weathered Kerosene) 

συσκευασία 4x1mL 1 

10 
Σετ δειγμάτων αλλοιωμένου 

πετρελαίου 

Δείγματα από αυτούσιο και 
αλλοιωμένο πετρέλαιο 25%, 50% 

και 75% (Weathered diesel fuel kit, 
contains 1 mL each of these 
mixtures: Diesel fuel, 25% 

Weathered Diesel fuel, 50% 
Weathered Diesel fuel and 75% 

Weathered Diesel fuel) 

συσκευασία 4x1mL 1 

11 Πριστάνιο 
Καθαρότητας >98% (pristane 

>98%) 
συσκευασία 100mg 1 

12 Φυτάνιο 10μg/ml σε ισοοκτάνιο 10 ml 1 

13 2-αιθυλο τολουόλιο 
Καθαρότητας ≥99% (2-ethyl 

toluene ≥99%) 
συσκευασία 250mg 1 

14 3-αιθυλο τολουόλιο 
Καθαρότητας ≥99% (3-ethyl 

toluene ≥99%) 
συσκευασία 100mg 1 

15 4-αιθυλο τολουόλιο 
Καθαρότητας ≥95% (4-ethyl 

toluene ≥95%) 
συσκευασία 100mg 1 

16 Απορροφητικό υλικό  

Άμορφο πυριτικό οξύ σε μορφή 
σκόνης που χρησιμοποιείται ως 

απορροφητικό υλικό για την 
αντιμετώπιση ατυχημάτων 

έκλησης επικίνδυνων υγρών, 
πυκνότητα 2,3 g/cm3 (20 oC)   ( 

Silicic acid amorphous - 
Absorbents for hazardous liquid 
spillages , density 2,3 g/cm3 (20 

oC)).   

συσκευασία 500 g 1 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη). 
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ 15: Σύστημα Αντιδραστηρίων συσκευής ταχείας 
ανάλυσης DNA 

CPV: 38950000-9 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Σύστημα Αντιδραστηρίων 

συσκευής ταχείας ανάλυσης 
DNA (Rapid DNA Analysis)  

Σύστημα αντιδραστηρίων που να 
περιλαμβάνει ειδική Κασέτα 
(cartridge) με προδιανεμημένα όλα 
τα αντιδραστήρια για την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
παρειακών δειγμάτων επί 
στειλεών με σκοπό την εξαγωγή 
γενετικού προφίλ με την μέθοδο 
ταχείας ανάλυσης DNA 
(RapidDNAAnalysis). Η κασέτα να 
είναι συμβατή με τον φορητό 
αναλυτή ταχείας ανάλυσης DNA, 
ANDE 6C.  
Η κασέτα να είναι μίας χρήσεως, 
από πλαστικό υλικό και να φέρει 
ενσωματωμένα τα τριχοειδή αγγεία 
και το πολυμερές (POP) για τον 
ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό των 
PCRπροϊόντων.  
Να φέρει πέντε διακριτά κανάλια 
υποδοχής δειγμάτων επί στειλεών. 
Τα αντιδραστήρια της κασέτας να 
επιτρέπουν την ταυτόχρονη 
ανάλυση 27 συνολικά γενετικών 
δεικτώνώστε να καλύπτονται 
πλήρως οι απαιτήσεις της 
διευρυμένης ευρωπαϊκής δέσμης 
προτύπων γενετικών τόπων 
(European Standard SetofLoci - 
ESS) & του CODIS.Στο πάνελ 
αυτό θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται οι δείκτες 
Αμελογενίνη και DYS391 για τον 
καθορισμό του φύλου. 
Η κασέτα θα πρέπει να μπορεί να 
αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος για τουλάχιστον 
τρεις (3) μήνες. Στο συστημα να 
περιέχονται και οι ειδικοί στειλεοί 

Συσκευασία 
συστήματος 

αντιδραστηρίων 
20 
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για την λήψη παρειακού 
επιχρίσματος, ο καθένας σε 
ξεχωριστό σωληνάριο, με 
αφυγραντικό μέσο και  
σήμανση RFID. Να είναι συμβατοί 
για χρήση με την προαναφερθείσα   
 κασέτα προδιανεμημένων 
αντιδραστηρίων. 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 

Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ).  
• Η παράδοση θα γίνει τμηματικά, κατόπιν επικοινωνίας (μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 
επειδή το συγκεκριμένο υλικό διαθέτει μικρό χρόνο ζωής. 

ΤΜΗΜΑ 16: Συλλογή χημικών υλικών αναφοράς 

CPV: 24000000-4 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Σετ Ειδικών υγρών 
μικροσκοπίας για μέτρηση του 

δείκτη διάθλασης, τύπου 
Cargille. 

(Cargille Refractive Index 
(Matching) Liquids) 

Σετ τουλάχιστον 80 φιαλιδίων 
υγρών, τα οποία να καλύπτουν την 

περιοχή του δείκτη διάθλασης,  
από n(D) 1,460 έως 1,640, με 
διάστημα 0,002 και απόκλιση 

±0,0002 έκαστο υγρό,  
(Cargille Refractive Index 

(Matching) Liquids, Certified 
Range n(D) 1,460-1,640, 

Adjustment ±0,0002, Intervals 
0,002) ή ισοδύναμο. 

Σετ τουλάχιστον 80 
φιαλιδίων 

1 
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2 

Συλλογή εγκληματολογικών 
δειγμάτων αναφοράς  ινών και 
τριχών, κατάλληλη για οπτική 
μικροσκοπία. (Forensic fiber 
and hair reference collection) 

"α) Μία (1) Συλλογή Συνθετικών 
Υφάνσιμων Ινών,  αποτελούμενη 
από τουλάχιστον 190 διαφορετικά 
είδη ινών γνωστής προέλευσης, 
διαφόρων χημικών και οπτικών 

ιδιοτήτων καθώς και 
μορφολογικών χαρακτηριστικών.  
Η συλλογή να συνοδεύται με τα 

έγγραφα των αναλυτικών 
κατασκευαστικών 

χαρακτηριστικών κάθε είδους. 
Τύπου Microtrace Forensic Fiber 

Reference Collection ή ισοδύναμο. 
Ενδεικτική συσκευασία κάθε 

είδους: Σακουλάκια 
πουαιθυλενίου. 

β) Μία (1) Συλλογή Φυσικών Ινών, 
αποτελούμενη απο τουλάχιστων 

70 διαφορετικά είδη φυσικών ινών. 
Κάθε δείγμα αναφοράς να είναι 
ονοματισμένο.Τυπου Arbidar 

Natural Fiber Collection ή 
ισοδύναμο. Ενδεικτική 

συσκευασία: Τετράδιο-Άλμπουμ. 
γ) Μία (1) Συλλογή Ζωικών 
Τριχών,αποτελούμενη απο 

τουλάχιστον 70 διαφορετικού 
τύπου ζωικές τρίχες. Κάθε δείγμα 
αναφοράς να είναι ονοματισμένο. 

Τύπου Arbidar Animal Hair 
Collection ή ισοδύναμο. Ενδεικτική 
συσκευασία: Τετράδιο-Άλμπουμ. 
Τα δείγματα αναφοράς να μην 
είναι μόνιμα εμβαπτισμένα σε 
γυλαλινες αντικειμενοφόρες 

πλάκες. " 

Σετ 1 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και 
Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  
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ΤΜΗΜΑ 17: Αντιδραστήρια αιματολογικών δοκιμών  

CPV: 33696200-7 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Κιτ προσδιορισμού Αλκαλικής 

φωσφατάσης 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Αλκαλικής φωσφατάσης 

κατάλληλο για χρήση στον 
βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-

300. Μέθοδος IFCC. Να είναι σε 
ειδικούς υποδοχείς για απευθείας 

τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(5x36 ml) + (2x18 
ml) 

1 

2 Κιτ προσδιορισμού Αμυλάσης 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Αμυλάσης κατάλληλο για χρήση 
στον βιοχημικό αναλυτή Genrui 
GS-300. Μέθοδος CNP-G3 Να 
είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

3x20 ml 4 

3 Κιτ προσδιορισμού Ασβεστίου 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Ασβεστίου κατάλληλο για χρήση 
στον βιοχημικό αναλυτή Genrui 

GS-300. Μέθοδος Arsenazo III. Να 
είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

9x20 ml 2 

4 Κιτ προσδιορισμού γ-GT 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού γ-
GT κατάλληλο για χρήση στον 
βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-

300. Μέθοδος SZASZ. Να είναι σε 
ειδικούς υποδοχείς για απευθείας 

τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(5x36 ml) + (2x18 
ml) 

1 
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5 Κιτ προσδιορισμού Κρεατινίνης 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Κρεατινίνης κατάλληλο για χρήση 
στον βιοχημικό αναλυτή Genrui 

GS-300. Μέθοδος Ενζυματική. Να 
είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(2x30 ml) + (1x20 
ml) 

3 

6 Κιτ προσδιορισμού ουρίας 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Ουρίας κατάλληλο για χρήση στον 

βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-
300. Μέθοδος GLDH NADH. Να 
είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(4x36 ml) + (2x18 
ml) 

2 

7 
Κιτ προσδιορισμού Ουρικού 

οξέος 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Ουρικού οξέος κατάλληλο για 

χρήση στον βιοχημικό αναλυτή 
Genrui GS-300. Μέθοδος 

URICASE/PAP. Να είναι σε 
ειδικούς υποδοχείς για απευθείας 

τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(4x36 ml) + (2x18 
ml) 

2 

8 Κιτ προσδιορισμού Γλυκόζης 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Γλυκόζης κατάλληλο για χρήση 
στον βιοχημικό αναλυτή Genrui 

GS-300. Μέθοδος GOD/PAP Να 
είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

12x36 ml 1 

9 Κιτ προσδιορισμού Σιδήρου 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Σιδήρου κατάλληλο για χρήση 

στον βιοχημικό αναλυτή Genrui 
GS-300. Μέθοδος FERROZINE. 

Να είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 

(4x36 ml) + (2x18 
ml) 

2 
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κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

10 
Κιτ προσδιορισμού 

Τριγλυκεριδίων 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Τριγλυκεριδίων κατάλληλο για 
χρήση στον βιοχημικό αναλυτή 

Genrui GS-300. Μέθοδος 
GPO/PAP Να είναι σε ειδικούς 

υποδοχείς για απευθείας 
τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

6x36 ml 1 

11 
Κιτ προσδιορισμού Ολικών 

πρωτεϊνών 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Ολικών πρωτεϊνών κατάλληλο για 

χρήση στον βιοχημικό αναλυτή 
Genrui GS-300. Μέθοδος 

BIURET. Να είναι σε ειδικούς 
υποδοχείς για απευθείας 

τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

9x20 ml 2 

12 
Κιτ προσδιορισμού 

Χοληστερόλης 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
Χοληστερόλης κατάλληλο για 

χρήση στον βιοχημικό αναλυτή 
Genrui GS-300. Μέθοδος 

CO/PAP. Να είναι σε ειδικούς 
υποδοχείς για απευθείας 

τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

6x36 ml 1 

13 Κιτ προσδιορισμού CPK 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
CPK κατάλληλο για χρήση στον 
βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-
300. Μέθοδος DGKC/IFCC. Να 
είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(4x36 ml) + (2x18 
ml) 

2 

14 Κιτ προσδιορισμού HDL 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
HDL κατάλληλο για χρήση στον 
βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-

300. Μέθοδος DIRECT. Να είναι 
σε ειδικούς υποδοχείς για 

απευθείας τοποθέτηση στον 
αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 

(2x30 ml) + (1x20 
ml) + calibrator 

3 
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πιστοποιητικό περί 
καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE. 
Να περιλαμβάνεται στην 

συσκευασία ο 
βαθμονομητής(calibrator) 

15 Κιτ προσδιορισμού LDH 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
LDH κατάλληλο για χρήση στον 
βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-
300. Μέθοδος L→P / IFCC. Να 
είναι σε ειδικούς υποδοχείς για 
απευθείας τοποθέτηση στον 

αναλυτή. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(2x36 ml) + (1x18 
ml) 

3 

16 Κιτ προσδιορισμού Sgot 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
sGOT κατάλληλο για χρήση στον 
βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-

300. Μέθοδος IFCC. Να είναι σε 
ειδικούς υποδοχείς για απευθείας 

τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(4x36 ml) + (2x18 
ml) 

2 

17 Κιτ προσδιορισμού sGPT 

Αντιδραστήριο προσδιορισμού 
sGPT κατάλληλο για χρήση στον 
βιοχημικό αναλυτή Genrui GS-

300. Μέθοδος IFCC. Να είναι σε 
ειδικούς υποδοχείς για απευθείας 

τοποθέτηση στον αναλυτή. Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

(4x36 ml) + (2x18 
ml) 

2 

18 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ  

  
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των 

κυψελίδων του βιοχημικού 
αναλυτή GENRUI GS-300 μέσω 
του ενσωματωμένου συστήματος 
έκπλυσης κυψελίδων. Να περιέχει  

potassium hydroxide, caustic 
potash <2,5%.  Να έχει ακόμα τις 
εξής σταθερές στις παραμέτρους: 

ΡΗ >=12,5 (20°C). Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI).  Να φέρει σήμανση 

CE.   

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 
500ML 

20 
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19 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 
Κατάλληλο για καθαρισμό και 
απολύμανση του υδραυλικού 

κυκλώματος δειγματοληψίας του 
βιοχημικού αναλυτή GENRUI GS-
300. Η σύσταση του καθαριστικού 
αντιδραστηρίου να είναι: Μη ιονικοί 
διαβρέκτες, συντηρητικά. Να έχει 

ακόμα τις εξής σταθερές στις 
παραμέτρους:  ΡΗ>= 12.5 (20°C). 

Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 
500ML 

1 

20 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  

 
Κατάλληλο για καθαρισμό και 
απολύμανση των διαφόρων 
εξαρτημάτων του αναλυτή 

ηλεκτρολυτών GENRUI GE300 
από τα οποία διέρχονται 

συστατικά του δείγματος. Η 
σύσταση του καθαριστικού 

αντιδραστηρίου να είναι: Non-ionic 
surfactant  0.1%, High intensive 
ionic buffer. Triton, surfactants, 
phosphates  Να έχει ακόμα τις 

εξής σταθερές στις παραμέτρους: 
ΡΗ 7 (20°C) Πυκνότητα 1,02 gr /ml  

Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
250ml 

1 

21 ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

   
Κατάλληλες για χρήση στον 

βιοχημικό αναλυτή GS-300, ο 
οποίος διαθέτει ενσωματωμένο 
σύστημα έκπλυσης κυψελίδων. 

Πρέπει να είναι κατασκευασμένες 
από ειδικό πλάστικό με 

δυνατότητα μετρήσεων στην 
υπεριώδη περιοχή. Να είναι 
απόλυτα συμβατές με τον 

αναλυτή.   
  

ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 18 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ 
(ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ 9 ΕΝΝΕΑ 
ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ) 

2 

22 Ορός ελέγχου Normal 

Ορός ελέγχου των εξετάσεων που 
εκτελούνται στο όργανο. Να 

συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων 
(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE. 

4 x 5 ml 3 
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23 Ορός βαθμονόμησης 

Ορός βαθμονόμησης των 
εξετάσεων που εκτελούνται στο 
όργανο. Να συνοδεύεται απο 

πιστοποιητικό περί 
καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE. 

4 x 3 ml 1 

24 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ STDA / 

STDB 

   
 Κατάλληλο για τη βαθμονόμηση 

και τον προσδιορισμό 
αποτελεσμάτων των αναλυτών 
ηλεκτρολυτών GENRUI GE300. 

Το διάλυμα να έχει τις ακόλουθες 
συγκεντρώσεις ιόντων/pHStandard 
A: K  4mmol/L, Na  140mmol/L, Cl 

100mmol/L, Ca 1,25mmol/L Li 
1mmol/L, pH 7.4 Standard B: K  

8mmol/L, Na  110mmol/L, Cl  
70mmol/L, Ca 2,5mmol/L Li 0,5 
mmol/L pH 7.0 Να συνοδεύεται 

απο πιστοποιητικό περί 
καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  
  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕ STDA 390ml & 

STDB 160ml 

12 

25 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΣΜΟΥ  

   
Κατάλληλο για τον 

αποπρωτεϊνισμό του ρύγχους 
δειγματοληψίας, των σωληνώσεων 
και των ηλεκτροδίων του αναλυτή 
ηλεκτρολυτων GENRUI GE300 

από τα οποία διέρχονται 
συστατικά  του δείγματος.  Να 

περιέχει  0.1 mol/L HCl, sodium 
chloride, stabilizers, protease.  Να 
έχει ακόμα τις εξής σταθερές στις 

παραμέτρους: ΡΗ 1,2 (20°C)  
Ο συνολικός χρόνος ζωής του set 

μετά το άνοιγμα να είναι 
τουλάχιστον 30 ημέρες.Σε 
περίπτωση που απαιτείται 
ανασύσταση, να είναι έως 

3ml/φιαλίδιο ώστε να αποφεύγεται 
η μακρόχρονη παραμονή του 

ανασυσταμένου αντιδραστηρίου. 
Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE.  
  

ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ: 6 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ 
ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 
ΣΤΑ 3ML ΚΑΙ ΕΝΑ 

ΦΙΑΛΙΔΙΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ18 

ml 

1 
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26 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ K 

Κατάλληλο για χρήση στον 
αναλυτή 

ηλεκτρολυτων GENRUI GE300. 
Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE 

Τεμάχιο 1 

27 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Na 

Κατάλληλο για χρήση στον 
αναλυτή 

ηλεκτρολυτων GENRUI GE300. 
Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE 

Τεμάχιο 1 

28 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Cl 

Κατάλληλο για χρήση στον 
αναλυτή 

ηλεκτρολυτων GENRUI GE300. 
Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE 

Τεμάχιο 1 

29 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ref 

Κατάλληλο για χρήση στον 
αναλυτή 

ηλεκτρολυτων GENRUI GE300. 
Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE 

Τεμάχιο 1 

30 Διαλυμα ελέγχου K/Na/Cl 

Κατάλληλο για χρήση στον 
αναλυτή 

ηλεκτρολυτων GENRUI GE300. 
Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE 

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 50ml 1 

31 
Διάλυμα ενεργοποίησης 

ηλεκτροδίων 

Κατάλληλο για χρήση στον 
αναλυτή 

ηλεκτρολυτων GENRUI GE300. 
Να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής του οργάνου 

(GENRUI). Να φέρει σήμανση CE 

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 50ml 1 
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32 
 ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ 

ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

Κατάλληλο για την αραίωση των 
δειγμάτων ολικού αίματος 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ογκομετρική  ανάλυση και μέτρηση 
των κυττάρων του αίματος στους 
αναλυτές SFRI H-18. Να περιέχει: 

Organic buffer <0.1% SODIUM 
SALTS < 1%  SODIUM 

AZIDE<0.05% Να έχει ακόμα τις 
εξής σταθερές στις παραμέτρους: 
PH 7,0 ± 0,2 (20°C) Πυκνότητα 1 

gr /ml. Να συνοδεύεται απο 
πιστοποιητικό περί 

καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων (SFRI).  

  

ΦΙΑΛΗ 20L 6 

33 
ΛΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ  

Κατάλληλο για τη λύση των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων 

προκειμένου να πραγματοποιείται 
μέτρηση της αιμοσφαιρίνης και ο 

κατ’ όγκο διαχωρισμός των 
λευκών αιμοσφαιρίων του  αίματος 

στους αναλυτές SFRI H-18. Να 
περιέχει ammonium salts <5,0 %. 

Να έχει ακόμα ακόμα τις εξής 
σταθερές στις παραμέτρους: ΡΗ 

9,3 ± 1 (20°C) Πυκνότητα 1,0 g/ml 
(20°C). Να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό περί 
καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων (SFRI).    
  

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 500ml 5 

34 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
ΡΥΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ           

 Κατάλληλο για καθαρισμό και 
απολύμανση των διαφόρων 

εξαρτημάτων των αιματολογικών 
αναλυτών SFRI H-18 από τα 

οποία διέρχονται συστατικά ολικού 
αίματος (κύτταρα, πρωτεΐνες 

κ.λ.π) καθώς και την υποβοήθηση 
της αποφυγής θρομβωσης 
πρωτεινών. Η σύσταση του 

καθαριστικού αντιδραστηρίου να 
είναι: Organic buffer < 0,5 % 

Sodium salts < 2,0 % Proteolitic 
enzyme < 35% Preservative < 

0,05 Να έχει ακόμα τις εξής 
σταθερές στις παραμέτρους: ΡΗ 
7,3 ± 0,2 (20°C). Να συνοδεύεται 

απο πιστοποιητικό περί 
καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων SFRI. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
60ML 

6 

19PROC005407910 2019-08-07



 48 

35 

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   

 
Κατάλληλο για καθαρισμό και 
απολύμανση των διαφόρων 

εξαρτημάτων του αιματολογικού 
αναλυτή  SFRI H-18 από τα οποία 

διέρχονται συστατικά ολικού 
αίματος (κύτταρα πρωτεΐνες 

κ.λ.π). Η σύσταση του 
καθαριστικού αντιδραστηρίου να 

είναι: Organic buffer < 0,5 % 
Sodium salts < 2,0 % Wetting 

agent < 0,1 % Preservative < 0,05 
% Να έχει ακόμα τις εξής σταθερές 

στις παραμέτρους: ΡΗ 7,3 ± 0,2 
(20°C). Να συνοδεύεται απο 

πιστοποιητικό περί 
καταλληλότητας του Οίκου 

κατασκευής των οργάνων SFRI. 
  

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 5L 6 

36 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
ΡΥΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  

Κατάλληλο για καθαρισμό και 
απολύμανση των διαφόρων 

εξαρτημάτων των αιματολογικών 
αναλυτών από τα οποία διέρχονται 

συστατικά ολικού αίματος 
(κύτταρα, πρωτεΐνες κ.λ.π) καθώς 

και την υποβοήθηση της 
αποφυγής θρομβωσης 

πρωτεινών. Η σύσταση του 
καθαριστικού αντιδραστηρίου να 
είναι: sodium hypochlorite: <4% 
Να έχει ακόμα τις εξής σταθερές 
στις παραμέτρους: ΡΗ 11,5 ± 1 

(20°C) Πυκνότητα 1,02 (20°C) Να 
συνοδεύεται απο πιστοποιητικό 
περί καταλληλότητας του Οίκου 
κατασκευής των οργάνων SFRI.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
60ML 

6 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 
• Επειδή τα συγκεκριμένα υλικά διαθέτουν μικρό χρόνο ζωής η παράδοση τους θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν 
γραπτής επικοινωνίας  (εντός 40 ημερών από τη στιγμή της παραγγελίας) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, 
με μεταφορά τους από τον προμηθευτή στη Διεύθυνση Υγειονομικού / Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (Πειραιώς αρ. 
153,  Τ.Κ. 11854 ΑΘΗΝΑ).  
•Τα είδη θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 
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ΤΜΗΜΑ 18: Διαγνωστικές ουσίες για τον ιό της γρίπης Η1Ν1 

CPV: 33694000-1 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ 
Η1Ν1 

Διαγνωστικό αντιδραστήριο 
(rapid test) να είναι  έτοιμο 

προς χρήση για την ανίχνευση 
αντιγόνων ανίχνευσης, του ιου 
της γρίπης Η1Ν1 τύπου Α ή Β 

από φαρυγγικό η ρινικό 
έκκριμα.   

ΜΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 10 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

(ΚΑΘΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20 

ΔΟΚΙΜΕΣ) 

10 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
• Tα είδη θα παραδοθούν στη Διεύθυνση Υγειονομικού / Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (Πειραιώς αρ. 153,  Τ.Κ. 11854 
ΑΘΗΝΑ) και να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

ΤΜΗΜΑ 19: Πλάκες & αντιδραστήρια TLC 

CPV: 24311000-7 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Τριχλωροαιθυλένιο   

Αναλυτικού βαθμού καθαρότητας  
≥ 99,5%, 

(Trichloroethylene Analytical 
Grade  ≥ 99.5%) 

φιάλη 1L 4 

2 
Υάλινες πλάκες για 

Χρωματογραφία Λεπτής 
Στοιβάδας (TLC) 

 
 Διαστάσεων 20cm x 20cm, με 
υλικό επίστρωσης silica gel 60 

συσκευασία 25τμχ 11 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 
• Τα ανωτέρω αντιδραστήρια θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος 
Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) εκτός από το κατωτέρω είδος-ποσότητα [(είδος)-(ποσότητα)]: 
(2)-1 συσκευασία των 25 τμχ  που θα παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος όρος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη)  
• Τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Διαλύτες & χημικές ενώσεις   

Απόλυτη Αιθανόλη    

 Οξικός αιθυλεστέρας    

Εξάνιο   

Διχλωρομεθάνιο    

Υδατικό διάλυμα αμμωνίας   

Ισοπροπανόλη    

Ακετόνη   

2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο    

Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου   

Υδροχλωρικό οξύ   

Υδροξείδιο του καλίου     

Μεθανόλη    

Ακετονιτρίλιο   

Διάλυμα νιτρικού οξέος    

Ακετόνη     

Φαινολοφθαλεΐνη   

Υπερκάθαρο νερό   

Πετρελαϊκός αιθέρας    

Αντιδραστήριο Nessler’s    

Πρότυπο διάλυμα νιτρικού οξέος    

Πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου    

Διθειάνθρακας   

Υπεροξείδιο του υδρογονου   

Ένυδρος Χλωριούχος Χαλκός   

Χλωριούχος Ψευδάργυρος    

Χλωροφόρμιο   

Οξικό οξύ   

Υδροξείδιο του νατρίου   

Διμέθυλο σουλφοξείδιο   

Φωσφορικό οξύ   
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 Αιθανόλη   

Θειϊκό Αμμώνιο   

Nonyl phenoxypolyethoxylethanol (NP-40)   

Εξάνιο   

Διαιθυλαιθέρας    

Δείκτης Βρωμοθυμόλης   

 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Αντιδραστήρια Λειτουργίας Αυτόματου 
ανοσοενζυμικού αναλυτή 

  

Συστήματα αντιδραστηρίων Emit II plus   

Συστήματα αντιδραστηρίων Emit tox   

Βαθμονομητές Μάρτυρες Emit   

 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Αντιδραστήρια παραγωγοποίησης, 
βιολογικών δοκιμών και φυσίγγια ενεργού 

άνθρακα 
  

Nuclear Fast Red solution   

Indigo carmine   

Indigo carmine   

Πικρικό οξύ (Picric acid)   

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 
(Phosphate Buffered Saline) 

  

Αντιδραστήριο χημικού καθαρισμού οστών 
Alconox ή ισοδύναμο 

  

Αντιδραστήριο χημικού καθαρισμού οστών 
Terg-a-zyme ή ισοδύναμο 

  

β-γλυκουρονιδάση   

Αντιδραστήριο παραγωγοποίησης BSTFA + 
TMCS, 99:1 

  

Αντιδραστήριο παραγωγοποίησης MTBSTFA    

Αντιδραστήριο παραγωγοποίησης 
Pentafluoropropionic anhydride  

  

Τριφθοροξικός ανυδρίτης   

Οξικός ανυδρίτης    
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Αντιδραστήριο παραγωγοποίησης MTBSTFA    

Αντιδραστήριο Tetramethylammonium 
hydroxide pentahydrate  

  

Διμεθυλοφορμαμίδιο    

Πρότυπο διάλυμα 2,6-πυριδινοκαρβοξυλικού 
οξέος 

 (διπικολινικό οξύ)   
  

Φυσίγγια ενεργού άνθρακα ORBO-32    

2,3,4,5,6-Πενταφθοροβενζυλο-βρωμίδιο   

Πολυαιθέρας 18-στεμμα-6   

Crystal Violet Dye   

Κιτ Εποξικής Ρητίνης εγκιβωτισμού (Epoxy 
Embedding Medium kit) κατάλληλο για 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σαρώσεως (SEM)   
  

 Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης  
C-18 

  

 

ΤΜΗΜΑ 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 
Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης   

Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης με  
''γη διατομών'' 

  

Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης  με βάση το 
πυρίτιο(Κατάλληλες για την απομόνωση 

εξαρτησιογόνων ουσιών και φαρμάκων από 
βιολογικά δείγματα. Με διπλό μηχανισμό 

εκχύλισης μη πολικό και ισχυρής 
ανιονανταλλακτικής, με βάση τη silica, 200mg, 
ιδανικές για THC-COOH, όγκου 10ml, μέγεθος 

σωματιδίων 40µm (Bont elut, κωδ: 12113051 ή 
ισοδύναμες), (Solid Phase Extraction (SPE) Silica-
Based cartridges, 200mg, bimodal, non-polar C8 
and strong anion exchange (SAX), optimized for 
THC-COOH, volume 10ml, 40µm particle size)) 

  

Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης με βάση το 
πυρίτιο(Με διπλό μηχανισμό εκχύλισης μη 

πολικό και ισχυρής εναλλαγής κατιόντων, να 
έχουν βάση silica, προσδεδεμένες λειτουργικές 
ομάδες C8 και βενζολοσουλφονικό οξύ (SCX), 

200mg, 9% C load, όγκου 3ml, packed bed, non 
endcapped, 500m2/g ειδική επιφάνεια του υλικού 

πλήρωσης, 40μm μέγεθος σωματιδίων, 60Å 
μέγεθος πόρων, για χρήση σε βιολογικά υλικά 

(Bont elut, κωδ: 12102145 ή ισοδύναμες), 
(Solid Phase Extraction (SPE), silica based με 
προσδεδεμένες λειτουργικές ομάδες octyl και 

benzenesulfonic acid (SCX), 200mg, bimodal μη 
πολικό και ισχυρής εναλλαγής κατιόντων, 9% 

carbon load, volume 3ml, packed bed, non 
endcapped, 500m2/g surface area, 40μm particle 

size, 60Å pore size, straight barrel cartridges)) 
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 Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 
μεγάλου όγκου 

  

 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ουσίες αναφοράς αιθανόλης   

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(ERM-Aqueous 
Ethanol – 50mg/100 mL) 

  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(ERM-Aqueous 
Ethanol – 80 mg/100 mL) 

  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(ERM-Aqueous 
Ethanol – 107 mg/100 mL) 

  

Διάλυμα αιθανόλης   

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης (Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 0,1g/l 

(Aqueous ethanol standard 0.1 g/l)) 
  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης (Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 0,2g/l 

(Aqueous ethanol standard 0.2 g/l)) 
  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 0,5g/l 

(Aqueous ethanol standard 0.5 g/l)) 
  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 0,8g/l 

(Aqueous ethanol standard 0.8 g/l )) 
  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 1,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 1.0 g/l )) 
  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 2,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 2.0 g/l )) 
  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 3,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 3.0 g/l )) 
  

Υδατικό διάλυμα αιθανόλης(Πιστοποιημένη 
ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 4,0g/l 

(Aqueous ethanol standard 4.0 g/l )) 
  

Αιθανόλη σε ολικό αίμα(Πιστοποιημένη ουσία 
αναφοράς συγκέντρωσης 0,5g/l 

(0.5g/l Ethanol in whole blood control, crm)) 
  

Αιθανόλη σε ολικό αίμα(Πιστοποιημένη ουσία 
αναφοράς συγκέντρωσης 0,8g/l  

(0.8g/l Ethanol in whole blood control, crm)) 
  

Aιθανόλη σε ολικό αίμα(Πιστοποιημένη ουσία 
αναφοράς συγκέντρωσης 1,1g/l  

(1.1g/l Ethanol in whole blood control, crm)) 
  

19PROC005407910 2019-08-07



Υπ’ αριθ. 15/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α. Σελίδα 48 

 

Aιθανόλη σε ολικό αίμα(Πιστοποιημένη ουσία 
αναφοράς συγκέντρωσης 2,0g/l  

(2,0g/l Ethanol in whole blood control, crm)) 
  

 

ΤΜΗΜΑ 6 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ουσίες αναφοράς ελέγχου ανάλυσης & 
Εκνεφωτές 

  

Υδατικό διάλυμα ακεταλδεύδης, ακετόνης, 
αιθανόλης, μεθανόλης, 1-προπανόλης και 2-

προπανόλης 
  

Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού (Εκνεφωτής 
(Spray) καθαρισμού ηλεκτρονικών επαφών.  

Χωρίς λάδι, κατάλληλο και για υλικά στα UHF) 
  

Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού (Εκνεφωτής 
(Spray) καθαρισμού ηλεκτρονικών επαφών. Με 

λάδι) 
  

Εκνεφωτής (Spray) καθαρισμού (Εκνεφωτής 
(Spray) καθαρισμού υπολειμμάτων κόλλησης 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων) 
  

Εκνεφωτής (Spray) ψύξης    

Εκνεφωτής (Spray)    

Εκνεφωτής (Spray) μονωτικού ηλεκτρονικής 
πλακέτας  

  

Φωτοδικτυούμενη ρητίνη εγκιβωτισμού 
(light curing embedding resin) με συμβατή 

φωτοδικτυούμενη πάστα (light-curing paste) 
και σκληρυντή. 

  

Υάλινες πλάκες για Χρωματογραφία Λεπτής 
Στοιβάδας (HPTLC) 

(HPTLC Silica gel glass plates) 
  

 

ΤΜΗΜΑ 7 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Αέρια για τη λειτουργία εργαστηριακού 
εξοπλισμού 

  

Συμπιεσμένο αέριο ήλιο    

 Συμπιεσμένο Αέριο Υδρογόνο   

Συμπιεσμένος συνθετικός αέρας   

Συμπιεσμένο αέριο αργό   

Συμπιεσμένο αέριο άζωτο(Καθαρότητας 
τουλάχιστον 99,999% και περιεχόμενη ποσότητα 

περίπου 10 m3 εντός μεταλλικής φιάλης υπό 
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πίεση 200bar, με βαλβίδα και καπάκι ασφαλείας) 

Συμπιεσμένο αέριο άζωτο(Κατάλληλο για 
ξήρανση δειγμάτων, καθαρότητας τουλάχιστον 

99,5% και περιεχόμενη ποσότητα περίπου 10 m3 
εντός μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 200bar, με 

βαλβίδα και καπάκι ασφαλείας) 

  

 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Συστήματα αντιδραστηρίων 
προκαταρκτικών δοκιμών 

εγκληματολογικού ενδιαφέροντος 
  

Σύστημα για την ανίχνευση λανθανόντων 
κηλίδων αίματος με χημειοφωταύγεια 

(BlueStar Magnum ή ισοδύναμο) 
  

Ανίχνευση της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης   

Ανίχνευση της ανθρώπινης σιελογόνου α-
αμυλάσης 

  

Σύστημα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση 
του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου  (PSA) 

  

Σύστημα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση 
της ειδικής πρωτεΐνης σεμενογελίνης 

(Semenogelin) 
  

Αντιδραστήριο Kastle Meyer   

Ανιχνευση ειδικού προστατικού αντιγόνου  
PSA (Σκηνή εγκλήματος) 

  

Ανίχνευση αίματος περιόδου   

Ειδικά χαρτιά για την ανίχνευση της 
σιελογόνου αμυλάσης 

  

Νερό στείρο   

 

ΤΜΗΜΑ 9 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Αντιδραστήρια εμφάνισης αποτυπωμάτων   

Ροδαμίνη   

Νινυδρίνη   

 Ινδανοδιόνη   

Yγρό HFE7100    

 

ΤΜΗΜΑ 10 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ουσίες αναφοράς XRD   

 Οξείδιο του ασβεστίου   

Οξείδιο του μαγνησίου   

Σκόνη σιδήρου   

Σκόνη νικελίου   

Σκόνη μολύβδου   

Σκόνη αντιμόνιου   

Κόκκοι στρόντιου   

Σκόνη πυρίτιου   

Ρινίσματα ασβεστίου   

Σκόνη κασσίτερου   

 Σκόνη κοβαλτίου   

Σκόνη ζιρκόνιου    

Σκόνη γερμάνιου   

Σκόνη χαλκού   

Κόκκοι ψευδάργυρου   

Ανθρακικό στρόντιο   

Θειϊκό βάριο   

Σκόνη μαγνήσιου   

Οξείδιο του χαλκού(II)   

 Χλωριούχο αμμώνιο   

Νιτρικό αμμώνιο   

Θειοκυανικός μόλυβδος   

Νιτρικό στρόντιο   

Χρωμικό βάριο   

Μαγγάνιο σε σκόνη   

Μαγνήσιο σε σκόνη   

Οξείδιο του σιδήρου (ΙI, IIΙ) (Iron(II,III) oxide, 
nanopowder, 97%) 

  

Οξείδιο του σιδήρου (ΙI, IIΙ) (Iron(II,III) oxide, 
99.997% (metals basis)) 

  

Νιτρικό νάτριο (Sodium nitrate, ACS, 99.0% 
min) 

  

Νιτρικό νάτριο(Sodium nitrate, 99.999% 
(metals basis)) 

  

Οξείδιο του χαλκού (II)   

Υπερχλωρικό αμμώνιο   

Θείο σε σκόνη   
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Ανθρακένιο   

Ναφθαλένιο   

Ανθρακικό μαγνήσιο   

Οξείδιο του ψευδαργύρου   

Οξείδιο του μαγγανίου   

L-ασκορβικό οξύ   

 

ΤΜΗΜΑ 11 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Αντιδραστήρια σε ταινίες   

 Αντιδραστήρια σε ταινίες για την ανίχνευση 
νιτρικών ιόντων 

  

 Αντιδραστήρια σε ταινίες για την ανίχνευση 
χλωριούχων ιόντων 

  

 Αντιδραστήρια σε ταινίες για την ανίχνευση 
θειικών ιόντων 

  

 

ΤΜΗΜΑ 12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ουσίες αναφοράς εκρηκτικών υλών   

2,4,6-τρινιτροτολουόλιο 
2,4,6-trinitrotoluene (TNT) 

  

2,4-διινιτροτολουόλιο 
2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)  

  

Εξαμεθυλενοτριυπεροξυδιαμίνη 
Hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) 

  

Νιτρογλυκερίνη 
Nitroglycerine (NG)  

  

Τετρανιτρικός πενταερυθρίτης 
Pentaerythrite tetranitrate (PETN) 

  

Τριυπεροξείδιο της τριακετόνης 
Triacetone triperoxide (TATP) 

  

2,6-διινιτροτολουόλιο 
2,6-dinitrotoluene  

(2,6-DNT)  
  

Κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη 
Cyclotrimethylenetrinitramine  

(RDX)  
  

Αιθυλενοδινιτρογλυκόλη Ethylene Glycol 
dinitrate (EGDN) 

  

N,N-διμέθυλο-N,N-διφαινυλουρία    
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N,N-dimethyl-N,N-diphenylurea  
(Methylcentralite, MC) 

3-νιτρο-1,2,4-τριαζολ-5-όνη 
3-nitro-1,2,4-triazol-5-one 

(NTO) 
  

N-νιτροδιφαινυλαμίνη 
N-nitrodimethylamine 

(N-NDPA) 
  

 

ΤΜΗΜΑ 13 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ουσίες αναφοράς Ιοντικής Χρωματογραφίας   

CH3COO- 
 Οξικά - Acetate  

  

NH4+ 
Αμμωνιακά - Αmmonium 

  

Ba+ 
Βάριο - Barium 

  

Br- 
Βρώμιο - Bromide 

  

Ca2+ 
Ασβέστιο - Calcium 

  

ClO3- 
Χλωρικά - Chlorate 

  

Cl- 
Χλώριο - Chloride 

  

CrO42- 
Χρωμικά - Chromate  

  

F- 
Φθόριο - Fluoride 

  

Li+ 
Λίθιο - Lithium 

  

Mg2+ 
Μαγνήσιο - Magnesium 

  

NO3- 
Νιτρικά - Nitrate 

  

NO2- 
Νιτρώδη - Nitrite 

  

ClO4- 
Υπερχλωρικά - Perchlorate 

  

PO43- 
Φωφορικά - Phosphate 

  

K+ 
Κάλιο - Potassium 
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Na+ 
Νάτριο - Sodium  

  

Sr2+ 
Στρόντιο - Strontium  

  

SO42- 
Θειικά - Sulfate 

  

 

ΤΜΗΜΑ 14 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Διαβρωτικό χρώματος, ουσίες αναφοράς 
εύφλεκτων και διάφορες οργανικές ουσίες 

  

Διαβρωτικό   

Σπρέυ λαδιού   

Μίγμα υδρογοναθράκων C12/C14/C16   

Μίγμα ισοπαραφινών   

Μίγμα αρωματικών   

Μίγμα ναφθενίων   

Πρότυπο μίγμα ενώσεων για τη δοκιμή ASTM 
1618 

  

Σετ δειγμάτων αλλοιωμένης βενζίνης    

Σετ δειγμάτων αλλοιωμένης κηροζίνης    

Σετ δειγμάτων αλλοιωμένου πετρελαίου   

Πριστάνιο   

Φυτάνιο   

2-αιθυλο τολουόλιο   

3-αιθυλο τολουόλιο   

4-αιθυλο τολουόλιο   

Απορροφητικό υλικό    

 

ΤΜΗΜΑ 15 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Συστήματα Αντιδραστηρίων συσκευής 
ταχείας ανάλυσης DNA 

  

Σύστημα Αντιδραστηρίων συσκευής ταχείας 
ανάλυσης DNA (Rapid DNA Analysis) 

  

 

ΤΜΗΜΑ 16 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
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ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Συλλογή χημικών υλικών αναφοράς   

Σετ Ειδικών υγρών μικροσκοπίας για 
μέτρηση του δείκτη διάθλασης, τύπου 

Cargille. (Cargille Refractive Index (Matching) 
Liquids) 

  

Συλλογή εγκληματολογικών δειγμάτων 
αναφοράς  ινών και τριχών, κατάλληλη για 

οπτική μικροσκοπία. (Forensic fiber and hair 
reference collection) 

  

 

ΤΜΗΜΑ 17 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Αντιδραστήρια αιματολογικών δοκιμών   

Κιτ προσδιορισμού Αλκαλικής φωσφατάσης   

Κιτ προσδιορισμού Αμυλάσης   

Κιτ προσδιορισμού Ασβεστίου   

Κιτ προσδιορισμού γ-GT   

Κιτ προσδιορισμού Κρεατινίνης   

Κιτ προσδιορισμού ουρίας   

Κιτ προσδιορισμού Ουρικού οξέος   

Κιτ προσδιορισμού Γλυκόζης   

Κιτ προσδιορισμού Σιδήρου   

Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων   

Κιτ προσδιορισμού Ολικών πρωτεϊνών   

Κιτ προσδιορισμού Χοληστερόλης   

Κιτ προσδιορισμού CPK   

Κιτ προσδιορισμού HDL   

Κιτ προσδιορισμού LDH   

Κιτ προσδιορισμού Sgot   

Κιτ προσδιορισμού sGPT   

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ    

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  

  

ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗΣ   

Ορός ελέγχου Normal   

Ορός βαθμονόμησης   

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ STDA / STDB   
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ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΣΜΟΥ    

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ K   

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Na   

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Cl   

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ref   

Διαλυμα ελέγχου K/Na/Cl   

Διάλυμα ενεργοποίησης ηλεκτροδίων   

 ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

  

ΛΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ  

  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ           

  

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   
  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  
  

 

ΤΜΗΜΑ 18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Διαγνωστικές ουσίες για τον  ιό της γρίπης   

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ 
Η1Ν1 

  

 

ΤΜΗΜΑ 19 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Πλάκες & αντιδραστήρια TLC   

Τριχλωροαιθυλένιο     

Υάλινες πλάκες για Χρωματογραφία Λεπτής 
Στοιβάδας (TLC) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς :  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 
μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο με αριθμό 
.................. που αφορά στο διαγωνισμό της 13/09/2019 με αντικείμενο την προμήθεια «Χημικών 
αντιδραστηρίων – χημικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. για τα έτη 2020-2022» σύμφωνα με τη με αριθμό 15/2019 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, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
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 Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου 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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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς :  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 
μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης με αριθμό................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της 13/09/2019 με αντικείμενο την προμήθεια «Χημικών αντιδραστηρίων – 
χημικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. 
για τα έτη 2020-2022» σύμφωνα με τη με αριθμό 15/2019 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, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
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 Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου 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 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
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’ αριθμ. 
…………… από ………….. Σύμβαση, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 
….………………………………………………… (συμπληρώνεται το/τα τμήμα/τα του διαγωνισμού για τα 
οποία συμμετέχει, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης) (αρ. 
Διακήρυξης 15/2019) προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
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 IV – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Όπως ορίζεται στα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία «ΕΕΕΣ_15/2019_Διακήρυξη ΑΕΑ.xml» και 
«ΕΕΕΣ_15/2019_Διακήρυξη ΑΕΑ.pdf» που θα αναρτούνται μαζί με την παρούσα στην κεφαλίδα του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76455. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2019/S 151-371751

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.astynomia.gr
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4
Ταχ. κωδ.: 101 77
Αρμόδιος επικοινωνίας: Υπαστυνόμος Β΄ ΒΕΛΩΝΗΣ Γεώργιος
Τηλέφωνο: 213 1520641
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: logistics.div@hellenicpolice.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: Υπ' αριθ. 15/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α.
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια «Χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.
Ε. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. για τα έτη 2020-2022»
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 8030 / 10 / 10

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

19PROC005407910 2019-08-07



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι

19PROC005407910 2019-08-07



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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