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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Βασιλέως Κων/νου 48 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11635 

Τηλέφωνο  +30 210 7273868 

Φαξ +30 210 7273831 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  fotkalatzi@eie.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 κ. Φωτεινή Καλατζή 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eie.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.2 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους 
τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 3  

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. (Αρ. Συστήματος 91003) 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

● την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

● την ιστοσελίδα του ΕΙΕ στην διεύθυνση www.eie.gr στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ», στις 
οποίες είναι επιπλέον διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης (σε μορφή doc & pdf ). 

● το τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 210 7273868, κ. Φ. Καλατζή, fotkalatzi@eie.gr 

 

 
1       Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας 
αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
   
 

2        Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) 
Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική 
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

 

3
   Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

 

mailto:fotkalatzi@eie.gr
http://www.eie.gr/
mailto:stellak@eie.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης4 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 
Ε1451.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ.Έργου2018ΣΕ14510001). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση 
στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος», με ακρωνύμιο RESET, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»του ΕΣΠΑ 2014-2020,με βάση την 
υπ’αρ. πρωτ. 2592-18.07.2018 6η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, και έχει λάβει κωδικό MIS 5031214. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη,  ανέρχεται στο ποσό των 44.106,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.570 €   ΦΠΑ : 8.536,80 €). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με α/α 400202516 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του έργου RESET του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα (ΑΔΑ  Ω080469ΗΕΠ-342)  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Εργαστηριακών  Αναλωσίμων (CPV: 24931250-6, 19520000-7, 
33696500-0, 18424300-0, 33790000-4, 33696300-8, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Τα υπό προμήθεια είδη, χωρίζονται σε τμήματα ως ακολούθως, με τους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και την προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

ΤΜΗΜΑΤΑ CPV ΣΥΝ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 24931250-6 
7800,00 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 19520000-7 
6600,00 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 19520000-7 6700,00 

 
4
   Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
 





 

                                                                  
 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
RNA ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 33696500-0 

1500,00 

ΤΜΗΜΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΟΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 33696500-0 1650,00 

ΤΜΗΜΑ 6: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18424300-0 700,00 

ΤΜΗΜΑ 7: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 33790000-4 120,00 

ΤΜΗΜΑ 8: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  C. 
ELEGANS  KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 33696300-8 1850,00 

ΤΜΗΜΑ 9: ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ C. ELEGANS 33696300-8 500,00 

ΤΜΗΜΑ 10: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΓΙΑ C. ELEGANS  33696300-8 2150,00 

ΤΜΗΜΑ 11: ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 33696300-8 3100,00 

ΤΜΗΜΑ 12: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 33696300-8 2900,00 

 

Κάθε μία από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ειδών και των 
αναγραφόμενων ποσοτήτων του τμήματος που αφορά. Προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται από 
έναν οικονομικό φορέα για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς περιορισμό μέγιστου αριθμού τμημάτων ανά 
προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, με βάση τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, σε έναν προσφέροντα περισσότερα του ενός τμήματα.  

 

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως5: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)6, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

 
5
   Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και 

τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

 

6
   Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»7, της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 
167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς»8.   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 
7
   Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

 

8
         Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε 

έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 





 

                                                                  
 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

  του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την      
έρευνα και άλλες διατάξεις» ως ισχύει 

  του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ  52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943», όπως 
ισχύει 

 των διατάξεων του Π.Δ. 226/89 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ε.Ι.Ε.», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 της με αρ. πρωτ. 2592/18.07.2018 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων 
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 την Απόφαση της Συνεδρίας 2020/11/10.4.2020 του Δ.Σ. ΕΙΕ περί έγκρισης του παρόντος ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Δευτέρα, 1/6/2020 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με 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, 
την Τρίτη 2/6/2020 και ώρα 11:00. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 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 ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 91003 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   

www.eie.gr  στην διαδρομή : ΝΕΑ ► Προσκλήσεις - Προκηρύξεις . 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 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. 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 τους9  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

 
9
   Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eie.gr/




 

                                                                  
 

● Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

● το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

● 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 σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr10. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο11. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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 περιπτώσεις12: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

 
10
   Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων.

 

11
   Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)

 

12
   Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)13. 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. 14.  

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 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.15  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα16. 

 
13

   Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση 

με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο 
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

14
   Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

 

15
   Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019.

 

16
   Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

 





 

                                                                  
 

2.1.5 Εγγυήσεις17 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)18, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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 καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών19, 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 σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

 

17
   Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄

 

18
     Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018),

 

19
   Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.20 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή21 για την υποβολή προσφοράς22.  3. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.23   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής24 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής25 που ανέρχεται στο 

 
20
   Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης.

 

21
   Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016

 

22
   Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).

 

23
   Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.

 

24
   Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

 

25
   Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 
1α ν. 4412/2016).

 





 

                                                                  
 

2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ , των τμημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά ως 
εξής :  

Τμήμα 1 : Εκατόν πενήντα έξι ευρώ (156,00)   

Τμήμα 2 : Εκατόν τριάντα δύο ευρώ (132,00)   

Τμήμα 3 : Εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ (134,00) 

Τμήμα 4 : Τριάντα ευρώ (30,00) 

Τμήμα 5 : Τριάντα τρία ευρώ (33,00) 

Τμήμα 6 : δεκατέσσερα ευρώ (14,00) 

Τμήμα 7 : Δύο ευρώ (2,00) 

Τμήμα 8 : Τριάντα εφτά ευρώ (37,00) 

Τμήμα 9: Δέκα ευρώ (10,00) 

Τμήμα 10 : Σαράντα τρία ευρώ (43,00) 

Τμήμα 11 : Εξήντα δύο ευρώ (62,00) 

Τμήμα 12: Πενήντα οχτώ ευρώ (58,00) 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201626. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

 

 
26
   Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171)  ) 

και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού27  

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (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 αμετάκλητη28 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

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

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

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

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

 

27
   Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.

 

28
   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως 

άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 





 

                                                                  
 

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 αμετάκλητη 
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 (IKE), 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 σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου29. 

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 κατά τα ανωτέρω, 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  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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.30 

 
29
   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017

 

30
   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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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 την 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. 31 

 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201632,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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 σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,33  

γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 34 

 
 

31
   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.

 

32
   Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια 

της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

 

33
   Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

 

34





 

                                                                  
 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)35 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 σύμβασης. 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 σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 36. 

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. 
4412/201637. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής38  

 
   Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
 

35
   Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.

 

36
   Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  

 

37
     Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και 

συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

 

38
   Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 
διακήρυξη. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας39  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

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 προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού40 [ισχύει, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   

 
 

39
   Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.

 

40
   Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.

 





 

                                                                  
 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα41  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει : 

κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017,2018,2019), να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον 
προμήθεια αντίστοιχη/παρεμφερή (όσον αφορά τα είδη των αναλωσίμων) με τις αποκηρυσσόμενες 
(τουλάχιστον ενός από τα τμήματα τoυ Παραρτήματος Ι του παρόντος). Προς τούτο, θα πρέπει να 
παρασχεθεί πίνακας που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, σύντομη περιγραφή των έργων, επωνυμία των 
εταιρειών για τις οποίες υλοποιήθηκαν, την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης (έτος μόνο) καθώς και το 
ύψος της εκτελεσθείσας σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. (τα σχετικά στοιχεία θα συμπληρωθούν στο υποβληθέν με 
την προσφορά Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ, Μέρος IV – Ενότητα Γ)  

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς42. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 43. 

 
41
   Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να 

επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να 
απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με 
κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας 
οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα 
συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να 
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: 
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

 

42
   Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, 

στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης . 

 

43
   Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
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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, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ , το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ44 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr 
). 

Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα 
τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών45 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, 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.  

 
44
   Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης 
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του 
ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

 

45
          Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 

Α’).

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

                                                                  
 

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 σύμβασης.46 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα47 48 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201649. 

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. 5 και 2.2.6 )50. 

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 2.2.3.451. 

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 

 
46
   Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.

 

47
   Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

 

48
     Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 

66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

49
   Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.

 

50
   Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

 

51
   Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.
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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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν52. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

● οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

● οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών53. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

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.54 

 
52
   Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

 

53
     Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

 

54
   Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   





 

                                                                  
 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβλή του55. 

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 2.2.3.256 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του57  

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. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό 
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

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 Εσόδων58. 

 
 

55
     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

 

56
   Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν 
λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω 
του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

 

57
     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019.

 

58
   Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του59 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 ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού60 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

στ) 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. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 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 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 

 
 

59
         Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

 

60
     Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019. 

 





 

                                                                  
 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.61 

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

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

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,62 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αποδεικτικά έγγραφα ολοκλήρωσης των έργων του καταλόγου  2.2.5.α  όπως πρωτόκολλα οριστικής 
παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή,  σε περίπτωση τα ανωτέρω δεν είναι εφικτό να προσκομιστούν, 
τιμολόγια ή συμβάσεις των έργων του καταλόγου  2.2.5.α (τουλάχιστον ένα έγγραφο ολοκλήρωσης εκ των 
έργων που αναφέρθηκαν στο ΤΕΥΔ) 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 63.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

 
61
   Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

 

62
     Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ 

του ν. 4605/2019.

 

63
     Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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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. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους64 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, 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 ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.65 

 

 
64
   Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 

 

65
   Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
μέσο

 





 

                                                                  
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης66  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης  για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

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 αυτής67. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 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, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».68 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 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 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

 

66
   Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

 

67
   Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.

 

68
   Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι 

παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).
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(ΕΣΗΔΗΣ- 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. 69 
 
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 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 ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.70 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(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 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 χαρακτήρα71, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . 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. 

 
69
     Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.

 

70
   Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

 

71
   Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017. 

 





 

                                                                  
 

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]   

Εκτός από τις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα του παραρτήματος IΙΙ, και στην οικονομική του 
προσφορά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙV. 

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.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.72 

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 

 
72
   Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.73 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν74: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201675, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 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 κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της 
Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα76 77.  

 
73
   Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα 

να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο 
του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  

 

74
   Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016.

 

75
   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr 

 

76
   Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

 

77
   Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

http://www.eaadhsy.gr/




 

                                                                  
 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το Υπόδειγμα Τεχνικής προσφοράς-Φύλλου 
Συμμόρφωσης, συμπληρωμένο, όπως αυτό παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Η πλήρης κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών θα πιστοποιείται από παραπομπές σε έγγραφα που θα 
προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του προϊόντος, τα οποία θα προσκομίζονται και όχι από 
πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια. Σε περίπτωση που δεν είναι σαφής η συμμόρφωση με τις ζητούμενες 
προδιαγραφές η προσφορά θα απορρίπτεται, εκτός εάν η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ζητήσει 
συμπληρωματικές διευκρινήσεις κατά την κρίσης της. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν78. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα.  

Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, 
συμπληρωμένους, σε μορφή pdf., τους Πίνακες που δίνονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσης. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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 σύμβασης79. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 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 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή80 στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 

 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

 

78
   Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

 

79
              Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.

 

80
   Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών81   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.82 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών83 

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 πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,84  

 

81
   Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

 

82
     Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.

 

83
   Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

 

84





 

                                                                  
 

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, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  

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. 

 
   Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών85 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 86,, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

●      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την Τρίτη 2/6/2020 και ώρα 11:00. 

● Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 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. 

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 : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου87. 

 

85
   Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

 

86
     Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 
4605/19.

 

87





 

                                                                  
 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών88. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή89 προς έγκριση. 

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 ν. 
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση] 

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 και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.90  

 
   Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       

έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

 

88
     Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.

 

89
   μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

 

90
   Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
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[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων91 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.92 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.93 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου94 - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  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 95 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης96 και τα πρωτότυπα ή 

 
91
   Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019.

 

92
     Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 

ν.4608/2019.

 

93
     Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του 

ν.4608/2019.

 

94
   Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.

 

95
   Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.   

 

96
   Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.

 





 

                                                                  
 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, 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 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 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 
δικαιολογητικών97. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές98 

Το παρόν εφαρμόζεται 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 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.99 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά100 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 
97
     Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 

7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.

 

98
     Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 

4605/2019.

 

99
     Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 

περ. β’ του ν. 4605/2019.

 

100
     Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 

4605/2019.
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., 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 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του101.  

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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω102 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό έως 30%103 
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό έως 50%104 στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο  

 
101
   Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.

 

102
     Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 

4605/2019.

 

103
   Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).

 

104
   Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).

 





 

                                                                  
 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά105, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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 σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής: 

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, 
 
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, στην 
περίπτωση που απαιτείται, 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 106. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 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) ημέρες107 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 
105
     Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 

4605/2019.
 

 

106
     Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 

4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που 
απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή 
διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής.

 

107
   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά108.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 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 ΑΕΠΠ 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 αρχής109 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης110. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά111 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

 
108
     Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 

4605/2019.

 

109
   Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.

 

110
   Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016

 

111
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 





 

                                                                  
 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών112 

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 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 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 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.113  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ 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 διαδικασίας114 
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 ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 

 
112
   Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

 

113
     Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 

4605/2019.

 

114
   Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.115 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.116 

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 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου117. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 
ΑΕΠΠ 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 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 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής118. 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 σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά119. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 
115
     Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.

 

116
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

117
     Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
 

118
     Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.

 

119
   Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο 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, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 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.  





 

 

Σελίδα 45 

 

                                                                   
 
 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (για συμβάσεις άνω των 
20.000 χωρίς φπα) , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

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 σύμβασης.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 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 σύμβασης 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 (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .120 
 

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 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 νόμιμους 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, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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.  

 

 
120
   Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της121 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/122 123 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης124  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, 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 σύμβασης, 

γ) η σύμβαση 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. 

 

 

 

121
     Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019

 

122
   Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με 

το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

 

123
   Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 
4412/2016).

 

124
   βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221




 

                                                                  
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την οριστική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1 της παρούσης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016125, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν 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 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 126 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016127 

γ) 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)128 . 

 
125
   Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017. 

 

126
     Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 

4605/2019.

 

127
   Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

 

128
   Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “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)”.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος129  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, 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 στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο  6.1 της παρούσας. 

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 την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο130 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. 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 υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 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 επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 

 
129
   Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

 

130
   Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

 





 

                                                                  
 

ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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 συμβάσεων131   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 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 του ν.4412/2016 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 τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016132. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

131
   Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019

 

132
      Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΙΕ, σε χρονικό διάστημα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μη απορρόφησης της συμβατικής ποσότητας στο ως 
άνω χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να παραταθεί μετά από συμφωνία με τον προμηθευτή έως τη λήξη της 
Πράξης RESET. 
 
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει από την παραγγελία, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα 
που ορίζει το ΕΙΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα και διαρκεί έως ένα (1) μήνα.  
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. 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. 
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 υλικών - 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.4412/16133  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 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 

 
133
   Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, 
σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 
μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 

 





 

                                                                  
 

υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο καθώς και  πρακτική δοκιμασία διάρκειας έως δέκα ημερών  από 
την παράδοση.  

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) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

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΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 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.4412/16. 

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 κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους των άρθρων 6.1 και 6.2 της παρούσας Διακήρυξης  

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 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.134 

 
134
   Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 

764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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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 αρμόδιου 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. 

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης).135 
 

 
135
     Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 

           Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 
Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

           Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 
Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς 
όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου 
νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 

 





 

                                                                  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 FBS Ορός εμβρύου βοδιού, Προέλευσης Βραζιλίας 
κατάλληλος για καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών. 
Ελεγμένος για μυκόπλασμα και ιούς -παρέχεται 
πιστοποιητικό ανάλυσης. 
Συσκευασια: 500ml  

500 ml 50 

2 DMEM, 
Dulbecco’s 
Modified Eagle 
Medium  

Υλικό DMEM με τα παρακάτω χαρακτηρηστικά: 
For in vitro Diagnostic use (απαιτείται η επισύναψη 
σχετικου πιστοποιητικού). 
Glutamine: L-Glutamine 
Phenol Red Indicator: Phenol Red 
Form: Liquid 
Glucose: High Glucose 
Serum Supplementation: Standard Serum 
Supplementation 
HEPES Buffer: No HEPES 
Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate 
Classification: Animal Origin-Free 
Concentrated: 1 X 
Culture Environment: CO2 
Osmolality: 320 - 360 mOsm/kg 
Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate 
Supplementation Required: Serum 
pH Range: 7.0 - 7.4 
Green Features: Fewer resources used, Less waste 
Συσκευασία 500ml 

500 ml 500 

3 RPMI 1640 
MEDIUM, 
liquid with L-
Glutamine  

RPMI 1640 medium, συσκευασία 500ml, Καταλληλο 
για In Vitro Διαγνωστικη χρηση (απαιτείται η 
επισύναψη σχετικου πιστοποιητικού).  
Να πληρει τις παρακατω προδιαγραφες 
Με  L-Glutamine, Phenol Red 
Χωρις HEPES, Sodium Pyruvate 
Classification: Animal Origin-Free 
Concentrated: 1 X 
Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg 
pH Range: 7.0 - 7.4 

500 ml 5 
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4 Penicillin/Stre
ptomycin  

Penicillin/Streptomycin solution, 10000u (100X) 
συσκευασια: 100ml 

100 ml 25 

5 L-Glutamine L-GLUTAMINE, 200mM, 100X,  Καταλληλο για In Vitro 
Διαγνωστικη χρηση (απαιτείται η επισύναψη σχετικου 
πιστοποιητικού). 
Συσκευασια 100ml 

100 ml 25 

6 Trypsin-
EDTA(0.5%) 

Trypsin-EDTA (0.5%), no phenol red με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:                  
Chelators:EDTA       
Classification: Animal Origin 
Concentrated: 10 X 
Form: Liquid 
Osmolality: 300 - 345 mOsm/kg 
Phenol Red Indicator: No Phenol Red 
Product Size: 100 mL 
Reagent Type: Trypsin 
Tests Performed: In Vitro Bioassay 
pH Range: 7.1 - 8.0 

100 ml 15 

7 PBS PBS (10X), pH 7.2                                                                                                                                            
Inorganic Salts: No Calcium, No Magnesium 
Classification: Animal Origin-Free 
Osmolality: 2800 - 3200 mOsm/kg 
Phenol Red Indicator: No Phenol Red 
Product Size: 500 mL 
pH Range: 7.1 - 7.3, For in vitro Diagnostic use (σχετικο 
πιστοποιητικο να επισυνάπτεται).    

500 ml 15 





 

                                                                  
 

8 Ειδικό 
καλλιεργητικό 
μέσο 

Πλήρες kit με καλλιεργητικό μέσο χωρίς ορό και 
αλβουμίνη, κατάλληλο για καλλιέργεια και ανάπτυξη 
πολυδύναμων βλαστοκυττάρων και χωρίς να 
απαιτείται καθημερινή τροφοδοσία με καλλιεργητικά 
υλικά, για τουλάχιστον 48 ώρες. Να προσφέρεται σε 
συσκευασία των 500ml και να περιλαμβάνει και 10ml 
συμπλήρωμα, 50X. Να είναι κατάλληλο για 
διάφορούς τύπους βλαστοκυττάρων (Stem Cells, 
Embryonic Stem Cells, iPS - Induced Pluripotent Stem 
Cells) και να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες. 
Να παράγεται σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: cGMP 
for ιατρικές συσκευές, 21 CFR Part 820 και ISO 13485 
και να μπορεί να αποσταλεί και σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

500 ml 1 

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 7800 € 

 

 

  

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φλάσκες 
κυτταροκαλλιέ
ργειας 75cm2 
(250ml) 

  Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας με κεκλιμένο λαιμό. 
Με γεωμετρία της φλάσκας όπου θα έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: Προσβασιμότητα όλων 
των γωνιών με ορολογική πιπέτα και ξύστρα 
κυττάρων. Με μεγάλα πεδία επισήμανσης και στις 
δυο πλευρές του λαιμού και τυπωμένες λευκές 
διαβαθμίσεις στην μία πλευρά καθώς και χαραγμένες 
στην άλλη ώστε να διευκολύνουν την ανάγνωση. Η 
άκρη στοίβαξης που διαθέτουν οι φλάσκες να 
επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση της μιας φλάσκας 
πάνω στην άλλη. Με βελτιωμένο κεκλιμένο λαιμό και 
ακμές κατά των σταλαγμών που επιτρέπει την εύκολη 
θέση του καλλιεργητικού μέσου υπο κλίση ενώ 
ταυτόχρονα να μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης του 
λόγω υπερχείλισης. Με βιδωτό πώμα δυο θέσεων 
που επιτρέπει την αεροστεγή σφράγιση των φλασκών 
όταν βρίσκονται στην κλειστή θέση, ενώ στην θέση 
αερισμού τα κύτταρα μπορούν να καλλιεργηθούν με 
ομοιόμορφη ανταλλαγή αερίων. Το πώμα να διαθέτει 
σύστημα γρήγορου κλεισίματος όπου σφραγίζει μόνο 
με το 1/3 της περιστροφής και ειδικό σπείρωμα stop  
που αποτρέπει την ακούσια πτώση του πώματος. Να 
διαθέτουν πιστοποίηση  “non-pyrogenic & non-
cytotoxic”,  αποστειρωμένες, να αναγράφεται σε κάθε 
φλάσκα αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξεως, 
επιτρέποντας την ιχνηλασιμότητα της μετά την 

5 τμχ 300 
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αφαίρεση της από την συσκευασία. Σε 
επανασφραγιζόμενες με Minigrip σακούλες των 5 
τεμαχίων. 

2 Φλάσκες 
κυτταροκαλλιέ
ργειας 25cm2 
(50ml) 

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας με κεκλιμένο λαιμό . 
Με γεωμετρία της φλάσκας όπου θα έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: Προσβασιμότητα όλων 
των γωνιών με ορολογική πιπέτα και ξύστρα 
κυττάρων. Με μεγάλα πεδία επισήμανσης και στις 
δυο πλευρές του λαιμού και τυπωμένες λευκές 
διαβαθμίσεις στην μία πλευρά καθώς και χαραγμένες 
στην άλλη ώστε να διευκολύνουν την ανάγνωση. Η 
άκρη στοίβαξης που διαθέτουν οι φλάσκες να 
επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση της μιας φλάσκας 
πάνω στην άλλη. Με βελτιωμένο κεκλιμένο λαιμό και 
ακμές κατά των σταλαγμών που επιτρέπει την εύκολη 
θέση του καλλιεργητικού μέσου υπο κλίση ενώ 
ταυτόχρονα να μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης του 
λόγω υπερχείλισης. Με βιδωτό πώμα δυο θέσεων 
που επιτρέπει την αεροστεγή σφράγιση των φλασκών 
όταν βρίσκονται στην κλειστή θέση, ενώ στην θέση 
αερισμού τα κύτταρα μπορούν να καλλιεργηθούν με 
ομοιόμορφη ανταλλαγή αερίων. Το πώμα να διαθέτει 
σύστημα γρήγορου κλεισίματος όπου σφραγίζει μόνο 
με το 1/3 της περιστροφής και ειδικό σπείρωμα stop  
που αποτρέπει την ακούσια πτώση του πώματος. Να 
διαθέτουν πιστοποίηση  “non-pyrogenic & non-
cytotoxic”,  Αποστειρωμένες,να αναγράφεται σε κάθε 
φλάσκα αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξεως, 
επιτρέποντας την ιχνηλασιμότητα της μετά την 
αφαίρεση της από την συσκευασία. Σε 
επανασφραγιζόμενες με Minigrip σακούλες των 10 
τεμαχίων. 

10 τμχ 30 





 

                                                                  
 

3 Πιπέττες  5 ml Ορολογικές πιπέττες 5ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 
0,2 ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και 
στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του 
ωφέλιμου όγκου. Να διαθέτουν βελτιστοποιημένο 
άκρο για γενική εφαρμογή στο περισσότερα 
βοηθήματα πιπεττών. Να διαθέτουν απλή 
αναγνώριση του όγκου με χρωματική 
διαφοροποίηση. Να είναι ελεύθερες πυρετογόνων, 
κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο 
επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική αντιστατική 
συσκευασία με βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 SAL 
10-6. Σύμφωνες με Ph. Eur. Να διαθέτουν ISO 10993. 
Το προιόν είναι ελεύθερο βαρεών μετάλλων 
σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως ανανεωμένη 
οδηγία  EU CONEG.   

1 τμχ 2000 

4 Πιπέττες  10 
ml  

Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά βαθμονομημένες 
ανά 0,2 ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο 
και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση 
του ωφέλιμου όγκου. Να διαθέτουν 
βελτιστοποιημένο άκρο για γενική εφαρμογή στο 
περισσότερα βοηθήματα πιπεττών. Να διαθέτουν 
απλή αναγνώριση του όγκου με χρωματική 
διαφοροποίηση. Να είναι ελεύθερες πυρετογόνων, 
κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο 
επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική αντιστατική 
συσκευασία  με βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 SAL 
10-6. Σύμφωνες με Ph. Eur. Να διαθέτουν ISO 10993. 
Το προιόν να είναι ελεύθερο βαρεών μετάλλων 
σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως ανανεωμένη 
οδηγία  EU CONEG.  

1 τμχ 7000 

5 Πιπέττες  25 
ml  

Ορολογικές πιπέττες 25 ml, διπλά βαθμονομημένες 
ανά 0,2 ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο 
και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση 
του ωφέλιμου όγκου. Να διαθέτουν 
βελτιστοποιημένο άκρο για γενική εφαρμογή στο 
περισσότερα βοηθήματα πιπεττών. Να διαθέτουν 
απλή αναγνώριση του όγκου με χρωματική 
διαφοροποίηση. Να είναι ελεύθερες πυρετογόνων, 
κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο 
επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική αντιστατική 
συσκευασία  με βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 SAL 
10-6. Σύμφωνες με Ph. Eur. Να διαθέτουν ISO 10993. 
Το προιόν να είναι ελεύθερο βαρεών μετάλλων 
σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως ανανεωμένη 
οδηγία  EU CONEG. 

1 τμχ 3000 
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6 Σωληνάρια  25 
ml 

 UNIVERSAL 25 ML πλαστικά PS με βιδωτό κόκκινο 
πώμα και χώροι αναγραφής στοιχείων  Φ  25 x 90 
mm, αποστειρωμένα ανά 100 τεμάχια 

100 τμχ 50 

7 Σωληνάρια 
φυγοκέντρου 
50 ml 

Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 50 ml, 116 x 
29,2mm, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή 
στοιχείων και βιδωτό μπλε πώμα που 
συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία, από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Να είναι ανθεκτικά σε 
φυγοκέντριση 18,000 x g,  free from Human DNA, 
DNase, RNase, ATP και pyrogen, να είναι 
αποστειρωμένα με βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 
SAL 10-6. Σύμφωνα με Ph. Eur. Να διαθέτουν ISO 
10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

25 τμχ 50 

8 Σωληνάρια 
φυγοκέντρου 
15 ml 

Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 15 ml, 121 x 16,5 
mm, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή 
στοιχείων και βιδωτό μπλε πώμα που 
συμπεριλαμβάνεται στην συσκευσία, από 
πολυπροπυλένιο(ΡΡ). Να είναι ανθεκτικά σε 
φυγοκέντριση 18,000 x g, αποστειρωμένα με βάση το 
ANSI/AAMI/ISO 11137 SAL 10-6. Σύμφωνα με Ph. Eur. 
Να διαθέτουν ISO 10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και 
πλήρως ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

25 τμχ 20 

9 Ρύγχη, 
κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, 
με εύρος 
όγκου 0,2-10 
μl 

Ρύγχη πιπεττών 0,2-10 μl, ουδέτερου χρώματος, 
βαθμονομημένα, free from Human DNA, DNase, 
RNase, ATP και pyrogens, CE certified, κατάλληλα για 
όλους τους γνωστούς τύπους πιπεττών (να παρέχεται 
πίνακας συμβατότητας), να είναι αποστειρώσιμα, 
εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C.  
Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, Ph. Eur. Να 
διαθέτουν ISO 10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και 
πλήρως ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

1000 20 





 

                                                                  
 

10 Ρύγχη, 
κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, 
με εύρος 
όγκου 10-200 
μl  

Ρύγχη πιπεττών 2-200 μl, κίτρινου χρώματος, 
βαθμονομημένα, free from Human DNA, DNase, 
RNase, ATP και pyrogens, CE certified, κατάλληλα για 
όλους τους γνωστούς τύπους πιπεττών (να παρέχεται 
πίνακας συμβατότητας), να είναι αποστειρώσιμα, 
εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C.  
Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, Ph. Eur. Να 
διαθέτει ISO 10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και 
πλήρως ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG.. 

1000 100 

11 Ρύγχη, 
κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, 
με εύρος 
όγκου 200-
1000 μl            

Ρύγχη πιπεττών 100-1000 μl, μπλε χρώματος, free 
from Human DNA, DNase, RNase, ATP και pyrogens, 
CE certified, κατάλληλα για όλους τους γνωστούς 
τύπους πιπεττών (να παρέχεται πίνακας 
συμβατότητας), να είναι αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C.  Σύμφωνα με 
την οδηγία EC 1907/2006, Ph. Eur. Να διαθέτει ISO 
10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

500 100 

12 Ρύγχη, 
κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, 
με εύρος 
όγκου 1-5 ml 

Ρύγχη πιπεττών 1-5 ml, ουδέτερου χρώματος, free 
from Human DNA, DNase, RNase, ATP και pyrogens, 
CE certified, κατάλληλα για όλους τους γνωστούς 
τύπους πιπεττών (να παρέχεται πίνακας 
συμβατότητας), να είναι αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C.  Σύμφωνα με 
την οδηγία EC 1907/2006, Ph. Eur. Να διαθέτει ISO 
10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

100 20 

13 Σωληνάρια 
κατάψυξης 

Κρυοσωληνάρια 1 ml εξωτερικού σπυρώματος , με 
αστεροειδή βάση (αυτοστεκούμενο), εξωτερικής 
διαμέτρου 12  mm, ύψους 41 mm,  εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -196 έως +121°C, με λευκό 
χώρο μεταξοτυπίας για αναγραφής στοιχείων, free 
from Human DNA, DNase, RNase, ATP και pyrogens, 
IVD certified, αποστειρωμένα  με βάση το 
ANSI/AAMI/ISO 11137 SAL 10-6. Σύμφωνα με Ph. Eur. 
Να διαθέτουν ISO 10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και 
πλήρως ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG.. 

25 100 
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14 Σωληνάρια  
μικροφυγοκέν
τρου  0.5 ml 

Κωνικά μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια 0,5 ml, 31,5 x 
10mm, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή 
στοιχείων και επίπεδο πώμα frosted, από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Να είναι ανθεκτικά σε 
φυγοκέντριση 20,000 x g,  free from Human 
DNA,DNase, RNase, ATP και pyrogens, CE certified. Να 
είναι αποστειρώσιμα, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -
80 έως +121°C. Να έχουν περάσει τεστ βρασμού 
στους 100°C . Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, 
Ph. Eur. Να διαθέτουν ISO 10993. Το προιόν να είναι 
ελεύθερο βαρεών μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως ανανεωμένη οδηγία  EU 
CONEG. 

1000 10 

15 Σωληνάρια  
μικροφυγοκέν
τρου  1.5 ml 

Κωνικά μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια 1,5 ml, 41 x 
13mm, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή 
στοιχείων και επίπεδο πώμα frosted, από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 
20,000 x g.  free from Human DNA,DNase, RNase, ATP 
και pyrogens, CE certified. Να είναι αποστειρώσιμα, 
εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C. Να 
έχουν περάσει τεστ βρασμού στους 100°C . Σύμφωνα 
με την οδηγία EC 1907/2006, Ph. Eur. Να διαθέτουν 
ISO 10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

500 60 

16 Σωληνάρια  
μικροφυγοκέν
τρου  2.0 ml 

Κωνικά μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια 2 ml, 41 x 
13mm, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή 
στοιχείων και επίπεδο πώμα frosted, από 
πολυπροπυλένιο(ΡΡ). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 
14,000 x g.  free from Human DNA,DNase, RNase, ATP 
και pyrogens, CE certified. Να είναι αποστειρώσιμα, 
εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C. Να 
έχουν περάσει τεστ βρασμού στους 100°C. Σύμφωνα 
με την οδηγία EC 1907/2006, Ph. Eur. Να διαθέτει ISO 
10993. Το προιόν να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

500 15 

17 Σύριγγες 10 ml Σύριγγες 10 ml , 3 part luer slip lock χωρίς βελόνα, 
latex free, certified ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, 
CE mark standards, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, 
σε ατομική συσκευασία 

100 τμχ 1 

18 Γυάλινα 
φιαλίδια  14 
ml 

Φιαλίδια bizoux από απλό γυαλί  χωρητικότητας 14 
ml με μεταλλικό πώμα 

1 τμχ 10 





 

                                                                  
 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 6600 € 

  

  

  ΤΜΗΜΑ 3: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 τρυβλία 
καλλιέργειας   

Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας, από πολυστυρένιο, 
διαστάσεων 100,0/20 MM, με εγκοπές, 
αποστειρωμένα, Dnase free, RNAse free, human DNA 
free, non pyrogenic, non cytotoxic, συσκ. 15 
τεμαχίων/σακούλα         

15 τμχ 70 

2 τρυβλία πετρί Τρυβλία με καπάκι, διαμέτρου 60 mm, χωρίς ειδική 
επίστρωση, για καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών 
που δεν απαιτούν υπόστρωμα για την ανάπτυξή τους 
(καλλιέργεια σε εναιώρημα).  
Κατασκευασμένα από διαφανές άχρωμο 
πολυστυρένιο, χωρίς βαρέα μέταλλα, μη 
αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
επιτρέπουν την ανταλλαγή αερίων.  
Διάμετρος 60 mm. Ύψος 15 mm.  
Συσκευασμένα ανά 20 τεμάχια.  

20 τμχ 1600 

3 Μικροπλάκες 
96 βοθρίων 

Πλάκες μικροτιτλοποίησης 96 θέσεων, με επίπεδο 
πυθμένα. Από διαφανές πολυστυρένιο χωρίς βαρέα 
μέταλλα, για οπτικές μετρήσεις ακρίβειας.  
Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς 
πυρετογόνα 
Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων   

10 τμχ 100 

4 Σωληνάρια 
πολυστυρενίο
υ 7ml 

Test tube bijoux 7ml, διαστάσεων ~49x18mm, από 
πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα, με επίπεδο 
πυθμένα,  βιδωτό καπάκι και ετικέτα επιγραφής. Να 
αντέχουν σε θερμοκρασίες -20°C έως +60°C και σε 
φυγοκεντρική δύναμη έως 7200 x g (fixed-angle 
rotor). Συσκευασία: 700 τεμ. / κιβώτιο 

700 τμχ 5 

5 Μικροπλάκες 
κυτταροκαλλιέ
ργειας 24 
θέσεων 

Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας των 24 θέσεων, 
πολυστυρενίου, διάφανα, με επικάλυψη με POLY-D-
LYSINE ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση 
διαφορετικών κυτταρικών τύπων σε επιφάνειες 
πολυστυρενίου, με καπάκι.  
Περιοχή ανάπτυξης ανά φρεάτιο: 1,9 cm2, Μέγιστος 
όγκος: 3,3 ml και Όγκος εργασίας: 0,5 ml - 1 ml, 
Συσκευασία 50 τμχ 

50 τμχ 1 
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 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 6700 € 

 

 

 

  ΤΜΗΜΑ 4: ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ RNA ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αντιδραστήριο 
απομόνωσης 
RNA, DNA, 
Πρωτεϊνών 

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για ταυτόχρονη 
απομόνωση RNA, DNA και πρωτεϊνών, βασισμένο στη 
μέθοδο Chomczynski. 
Κατάλληλο για μικρά και μεγάλα δείγματα, για 
δείγματα ανθρώπινης, ζωϊκής, φυτικής και 
βακτηριακής προέλευσης 
Κατάλληλο για την απομόνωση μεγάλων και μικρών 
δειγμάτων RNA (0.1 - 15 kb) με υψηλή καθαρότητα 
Συσκευασία 200ml 

1 τμχ 1 

2 Πρωτεϊνικός 
δείκτης 

Εγχρωμος (μπλε) δείκτης μοριακού βάρους 
πρωτεϊνών στο εύρος των 11-250 kDa. Να 
περιλαμβάνει reference bands (ζώνες με πιο έντονο 
σήμα) κατά προτίμηση στα 11 kDa, 17 kDa και στα 55 
kDa. 
Οι χαμηλότερες ζώνες (στα μικρά μοριακά βάρη ) να 
είναι επίσης ευδιάκριτες και όχι με αχνό σήμα. 
Να είναι απαραιτήτως έτοιμος προς χρήση ώστε να 
μην απαιτεί θέρμανση, αραίωση ή προσθήκη άλλης 
ουσίας πριν την χρήση του. 
Να είναι ανθεκτικός σε συνθήκες περιβάλλοντος με 
αντοχή τουλάχιστον 2 εβδομάδες σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
Η αναγκαία ποσότητα του δείκτη μοριακού βάρους  
για mini gel να μην ξεπερνάει τα 3 ul (είτε για 
παρατήρηση στο gel είτε για Western) 
Συσκευασία  2.25ml για 750 δείγματα 

1 τμχ 2 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1500 € 

 

 

 





 

                                                                  
 

ΤΜΗΜΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 SYBr Green PCR 
kit 

Να αποτελεί χρωστική SYBR Green για την 
πραγματοποίηση Real Time PCR, με αυξημένη 
ειδικότητα. 
Να φέρει μηχανισμό εκκίνησης της αντίδρασης με 
αυξημένη θερμοκρασία (hot start) που να επιτελείται 
με την χρήση αντισώματος. 
Να χρησιμοποιείται βελτιστοποιημένη χημεία που να 
παράγει ακριβή ποσοτικά αποτελέσματα από cDNA ή 
από γενομικό DNA σε οποιονδήποτε real time 
θερμοκυκλοποιητή, με ικανότητα ανίχνευσης ακόμα και 
ενός αντιτύπου της αλληλουχίας στόχου. 
Να φέρει ενσωματωμένο χρωματικό δείκτη που να 
πιστοποιεί αν έχει γίνει προσθήκη δείγματος ή όχι. 
Να επαρκεί για 500 αντιδράσεις των 20 ul.  
Να αποτελείται από τα παρακάτω διαλύματα: 3 
σωληνάρια των 1.7 ml που να περιέχει 2x SYBR Green 
PCR Master Mix, 1 x 500 µl Yellow Template Dilution 
Buffer που αποτελεί ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης, 1 
ml ROX Reference Dye που να αποτελεί χρωστική 
αναφοράς, 1.9 ml Water. 

1 2 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1650 € 

  

  

ΤΜΗΜΑ 6: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Γάντια νιτριλίου 
χωρίς πούδρα , 
μίας χρήσης  

Να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα σε χημικά με βάση 
το πρότυπο ΕΝ374,να πληρούν τις απαιτήσεις των 
προτύπων ΕΝ 455-μέρος 1-4 και ASTM F1671 ή το 
αντίστοιχο EN ISO 16604, να φέρουν σήμανση CΕ, να 
διατίθενται σε όλα τα μεγέθη S,M,L,XL. Να κατατεθεί 
πρωτότυπο φυλλάδιο του οίκου κατασκευής. Να 
κατατεθεί ως δείγμα, μία ακέραια συσκευασία 
γαντιών για έλεγχο της ανθεκτικότητας. Συσκευασία 
των 100- 200 τεμαχίων.  

1 τμχ 20.000 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 700 € 
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ΤΜΗΜΑ 7: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φίλτρα 0,22 μm Φίλτρα σύριγγας από υδρόφιλο PVDF, με pore size 
0,22 μm, και διάμετρο 25 mm 

100 τμχ 1 

2 Φίλτρα 0,45 μm Φίλτρα σύριγγας από υδρόφιλο PVDF, με pore size 
0,45 μm, και διάμετρο 25 mm 

100 τμχ 1 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 120 € 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  C. ELEGANS  KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Nystatin   min. 4 400 units/mg, research grade, Ph. Eur.  1 gr 4 

2 Glycine electrophoresis grade, 98.5 – 101.0 % 1 kg 4 

3 2-
Mercaptoethanol 

min. 99.0 % 500 ml 1 

4 Streptomycin 
sulfate 

≥720 I.U. per mg, research grade, Ph. Eur 100 gr 2 

5 Cholesterol cryst. research grade, min. 95.0 % 100 gr 2 

6 ponceau-S practical grade 25 gr 1 

7 2-iodocetamide >99% 25 gr 1 

8 Phenylmethylsulf
onyl fluoride 
(PMSF) 

min. 99.0 % 5gr 1 

9 Tween 20 synthesis grade 1 lt 1 

10 parafolmadehyde 97% 500 gr 1 

11 Adenosine-5'-
triphosphate·Na2
-salt (ATP) 

min. 98.0 %, cryst. research grade 50 gr 2 

12 aprotinin 3-7 TIU/mg 25 mg 1 

13 NP-40 Ultrapure 500 ml 1 





 

                                                                  
 

14 BSA  Fraction V, pH 7.0, standard grade, lyophil., min. 98.0 
% 

100g 1 

15 Agarose For analytical and preparative electrophoresis and 
blotting of DNA/RNA fragments between 250 and 
23,000 bp, Molecular biology grade 

500gr 1 

16 Nitrotetrazolium 
blue chloride 

>98% 250 mg 1 

17 5-bromo-4-
chloro-3-indolyl 
β-D-galactoside 
(X-gal) 

min. 99.0 % ((HPLC)) 1 gr 1 

18 Tris(hydroxymeth
yl)aminomethane  

research grade 1 kg 1 

19 Carvacrol 98% 10 gr 1 

20 ABTS 
diammonium salt  

98% 5 gr 1 

21 Peroxidase from 
horseradish  

min. 1000 U/mg lyophil. 100 mg 1 

22 Ethyl oxalyl 
chloride 

98% 25 gr 1 

23 Ethyl 3-
bromopyruvate  

tech. 75% 5 gr 1 

24 Sodium 
cyanoborohydride 

95% 5gr 3 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1850 € 

 

ΤΜΗΜΑ 9: ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ C. ELEGANS 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 di-Sodium 
hydrogen 
phosphate 
anhydrous 
(Na2HPO4) 

≥98 1 kg 1 

2 5-Fluoro-2′-
deoxyuridine 
(FUDR) 

>99% 100 mg 3 

3 tetracyclin 
hydrocloride 

Molecular biology grade, pH 1.8-2.8 100 gr 1 

4 Triton-X Molecular biology grade, pH 6-8 500ml 1 
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5 juglone >97% 1g 5 

6 doxycycline 
hyclate 

97% 5g 1 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 500 € 

 

ΤΜΗΜΑ 10: ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΓΙΑ C. ELEGANS  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Magnesium 
sulfate 

Anhydrous for anaysis ≥99,5% 1 Kg 4 

2 Boric Acid For analysis ≥99,5% 1 kg 3 

3 agar-agar agar-agar, purified, Bacteriology Grade 500 gr 6 

4 ampicillin anhydrous, 96.0-102.0% 25 gr 3 

5 TEMED >99% 25ml 4 

6 2’, 7’-
dichlorodihydrofl
uorescein 
diacetate 
H2DCFDA 

>97% 250 mg 2 

7 (-)- Tetramisole 
hydrochloride 

95% 5gr 3 

8 Mounting 
medium DPX 

(toluene base) for clinical diagnosis 500 ml 1 

9 DAPI (4′,6-
Diamidino-2-
phenylindole 
dihydrochloride) 

for molecular biology ( 
    DNases/RNases/Proteases: not detectable) 

10 mg 2 

10 Tetracycline Tetracycline base  10 gr 3 

11 Tris(hydroxymeth
yl)methylglycine 

electrophoresis grade, min. 99.0 % 1 kg 1 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2150 € 

 

 

 

 





 

                                                                  
 

ΤΜΗΜΑ 11: ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ethyl acetate  ≥99.8%, for analysis,  Glass Bottle 2.5 L 80 

2 Acetone extra pure 25 L 10 

3 Petroleum ether 
(1) 

Analytical ή ACS reagent grade 40-65oC RPE P A, 
Glass bottle 

2.5L 40 

4 Petroleum ether 
(2) 

Analytical ή ACS reagent grade 40-65oC RPE P A, 
Metal Tank 

10 L 12 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 3100 € 

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 TLC Silica gel 60 
F254 glass plates 

 
 
d 50 (laser diffraction, size distribution) 9.5 - 11.5 µm  
Layer thickness 210 - 270 µm  
Deviation of layer thickness per plate ≤ 35 µm  
 
Συσκευασία :Κουτί που περιέχει 25 υάλινες πλάκες 
διαστάσεων20 x 20 cm 

Κουτί που 
περιέχει 25 
υάλινες 
πλάκες 
διαστάσεων 
20 x 20 cm 

10 

2 TLC Silica gel 60 
F254 alumina 
plates 

d 50 (laser diffraction, size distribution) 9.5 - 11.5 µm  
Layer thickness 175 - 225 µm  
Deviation of layer thickness per plate ≤ 30 µm  
 
Συσκευασία :Κουτί που περιέχει 25 πλάκες 
αλουμινίου διαστάσεων20 x 20 cm 

Κουτί που 
περιέχει 25 
πλάκες 
αλουμινίου 
διαστάσεων
20 x 20 cm 

5 

3 Silica gel 60 40-63 
μm for column 
chromatography 

Geduran® Si 60 for column chromatography (0.040-
0.063 mm) 
Silica gel for flash column chromatography 
Specification: 
Ph-value(10%suspension) :6.5-7.5 
Loss on drying:12.0% 
Particle size (d10): 25-45 μm 
Particle size (d50): 50-70 μm 
Particle size (d90):90-115 μm 

25 Kg 1 

4 Sea sand extra 
pure acid washed 
and calcinated 

Particle size (0.1-0.315 mm) ≥90% 5 Kg 1 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2900 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI -ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)  
- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99220976] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ,11635] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Καλατζή Φωτεινή] 
- Τηλέφωνο: [210 7273868] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [fotkalatzi@eie.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eie.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Προμήθεια 
εργαστηριακών αναλωσίμων (CPV  24931250-6, 19520000-7,33696500-0, 18424300-0, 33790000-4, 33696300-8) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ...................... 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 12] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 1487/15.4.20 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

                                                                  
 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι136 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση137; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 

 
136
  

 

137
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο138: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) 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; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους139; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού 
εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 
138
  

 

139
  

 





 

                                                                  
 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

 

Σελίδα 73 

 

                                                                   
 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ140  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-
ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 





 

                                                                  
 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]141 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 





 

                                                                  
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα(σύμφωνα 
με το άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010) 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

  
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

 





 

                                                                  
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 





 

                                                                  
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε 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 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 FBS Ορός εμβρύου βοδιού, 
Προέλευσης Βραζιλίας 
κατάλληλος για καλλιέργεια 
κυττάρων θηλαστικών. 
Ελεγμένος για μυκόπλασμα και 
ιούς -παρέχεται πιστοποιητικό 
ανάλυσης. 
Συσκευασια: 500ml  

      

2 DMEM, Dulbecco’s 
Modified Eagle 
Medium  

Υλικό DMEM με τα παρακάτω 
χαρακτηρηστικά: 
For in vitro Diagnostic use 
(απαιτείται η επισύναψη 
σχετικου πιστοποιητικού). 
Glutamine: L-Glutamine 
Phenol Red Indicator: Phenol Red 
Form: Liquid 
Glucose: High Glucose 
Serum Supplementation: 
Standard Serum 
Supplementation 
HEPES Buffer: No HEPES 
Sodium Pyruvate Additive: 
Sodium Pyruvate 
Classification: Animal Origin-Free 
Concentrated: 1 X 
Culture Environment: CO2 
Osmolality: 320 - 360 mOsm/kg 
Sodium Bicarbonate Buffer: 

      





 

                                                                  
 

Sodium Bicarbonate 
Supplementation Required: 
Serum 
pH Range: 7.0 - 7.4 
Green Features: Fewer resources 
used, Less waste 
Συσκευασία 500ml 

3 RPMI 1640 MEDIUM, 
liquid with L-
Glutamine  

RPMI 1640 medium, συσκευασία 
500ml, Καταλληλο για In Vitro 
Διαγνωστικη χρηση (απαιτείται η 
επισύναψη σχετικου 
πιστοποιητικού).  
Να πληρει τις παρακατω 
προδιαγραφες 
Με  L-Glutamine, Phenol Red 
Χωρις HEPES, Sodium Pyruvate 
Classification: Animal Origin-Free 
Concentrated: 1 X 
Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg 
pH Range: 7.0 - 7.4 

      

4 Penicillin/Streptomycin  Penicillin/Streptomycin solution, 
10000u (100X) 
συσκευασια: 100ml 

      

5 L-Glutamine L-GLUTAMINE, 200mM, 100X,  
Καταλληλο για In Vitro 
Διαγνωστικη χρηση (απαιτείται η 
επισύναψη σχετικου 
πιστοποιητικού). 
Συσκευασια 100ml 

      

6 Trypsin-EDTA(0.5%) Trypsin-EDTA (0.5%), no phenol 
red με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:                  
Chelators:EDTA       
Classification: Animal Origin 
Concentrated: 10 X 
Form: Liquid 
Osmolality: 300 - 345 mOsm/kg 
Phenol Red Indicator: No Phenol 
Red 
Product Size: 100 mL 
Reagent Type: Trypsin 
Tests Performed: In Vitro 
Bioassay 
pH Range: 7.1 - 8.0 
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7 PBS PBS (10X), pH 7.2                                                                                                                                            
Inorganic Salts: No Calcium, No 
Magnesium 
Classification: Animal Origin-Free 
Osmolality: 2800 - 3200 
mOsm/kg 
Phenol Red Indicator: No Phenol 
Red 
Product Size: 500 mL 
pH Range: 7.1 - 7.3, For in vitro 
Diagnostic use (σχετικο 
πιστοποιητικο να 
επισυνάπτεται).    

      

8 Ειδικό καλλιεργητικό 
μέσο 

Πλήρες kit με καλλιεργητικό 
μέσο χωρίς ορό και αλβουμίνη, 
κατάλληλο για καλλιέργεια και 
ανάπτυξη πολυδύναμων 
βλαστοκυττάρων και χωρίς να 
απαιτείται καθημερινή 
τροφοδοσία με καλλιεργητικά 
υλικά, για τουλάχιστον 48 ώρες. 
Να προσφέρεται σε συσκευασία 
των 500ml και να περιλαμβάνει 
και 10ml συμπλήρωμα, 50X. Να 
είναι κατάλληλο για διάφορούς 
τύπους βλαστοκυττάρων (Stem 
Cells, Embryonic Stem Cells, iPS - 
Induced Pluripotent Stem Cells) 
και να έχει χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 12 μήνες. Να 
παράγεται σύμφωνα με τα εξής 
πρότυπα: cGMP for ιατρικές 
συσκευές, 21 CFR Part 820 και 
ISO 13485 και να μπορεί να 
αποσταλεί και σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

      

 





 

                                                                  
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 Φλάσκες 
κυτταροκαλλιέργειας 
75cm2 (250ml) 

  Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 
με κεκλιμένο λαιμό. Με 
γεωμετρία της φλάσκας όπου θα 
έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
Προσβασιμότητα όλων των 
γωνιών με ορολογική πιπέτα και 
ξύστρα κυττάρων. Με μεγάλα 
πεδία επισήμανσης και στις δυο 
πλευρές του λαιμού και 
τυπωμένες λευκές διαβαθμίσεις 
στην μία πλευρά καθώς και 
χαραγμένες στην άλλη ώστε να 
διευκολύνουν την ανάγνωση. Η 
άκρη στοίβαξης που διαθέτουν 
οι φλάσκες να επιτρέπει την 
ασφαλή τοποθέτηση της μιας 
φλάσκας πάνω στην άλλη. Με 
βελτιωμένο κεκλιμένο λαιμό και 
ακμές κατά των σταλαγμών που 
επιτρέπει την εύκολη θέση του 
καλλιεργητικού μέσου υπο κλίση 
ενώ ταυτόχρονα να μειώνει τον 
κίνδυνο μόλυνσης του λόγω 
υπερχείλισης. Με βιδωτό πώμα 
δυο θέσεων που επιτρέπει την 
αεροστεγή σφράγιση των 
φλασκών όταν βρίσκονται στην 
κλειστή θέση, ενώ στην θέση 
αερισμού τα κύτταρα μπορούν 
να καλλιεργηθούν με 
ομοιόμορφη ανταλλαγή αερίων. 
Το πώμα να διαθέτει σύστημα 
γρήγορου κλεισίματος όπου 
σφραγίζει μόνο με το 1/3 της 
περιστροφής και ειδικό 
σπείρωμα stop  που αποτρέπει 
την ακούσια πτώση του 
πώματος. Να διαθέτουν 
πιστοποίηση  “non-pyrogenic & 
non-cytotoxic”,  
αποστειρωμένες, να 
αναγράφεται σε κάθε φλάσκα 
αριθμός παρτίδας και 

      





 

 

Σελίδα 87 

 

                                                                   
 
 

ημερομηνία λήξεως, 
επιτρέποντας την 
ιχνηλασιμότητα της μετά την 
αφαίρεση της από την 
συσκευασία. Σε 
επανασφραγιζόμενες με Minigrip 
σακούλες των 5 τεμαχίων. 

2 Φλάσκες 
κυτταροκαλλιέργειας 
25cm2 (50ml) 

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 
με κεκλιμένο λαιμό . Με 
γεωμετρία της φλάσκας όπου θα 
έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
Προσβασιμότητα όλων των 
γωνιών με ορολογική πιπέτα και 
ξύστρα κυττάρων. Με μεγάλα 
πεδία επισήμανσης και στις δυο 
πλευρές του λαιμού και 
τυπωμένες λευκές διαβαθμίσεις 
στην μία πλευρά καθώς και 
χαραγμένες στην άλλη ώστε να 
διευκολύνουν την ανάγνωση. Η 
άκρη στοίβαξης που διαθέτουν 
οι φλάσκες να επιτρέπει την 
ασφαλή τοποθέτηση της μιας 
φλάσκας πάνω στην άλλη. Με 
βελτιωμένο κεκλιμένο λαιμό και 
ακμές κατά των σταλαγμών που 
επιτρέπει την εύκολη θέση του 
καλλιεργητικού μέσου υπο κλίση 
ενώ ταυτόχρονα να μειώνει τον 
κίνδυνο μόλυνσης του λόγω 
υπερχείλισης. Με βιδωτό πώμα 
δυο θέσεων που επιτρέπει την 
αεροστεγή σφράγιση των 
φλασκών όταν βρίσκονται στην 
κλειστή θέση, ενώ στην θέση 
αερισμού τα κύτταρα μπορούν 
να καλλιεργηθούν με 
ομοιόμορφη ανταλλαγή αερίων. 
Το πώμα να διαθέτει σύστημα 
γρήγορου κλεισίματος όπου 
σφραγίζει μόνο με το 1/3 της 
περιστροφής και ειδικό 
σπείρωμα stop  που αποτρέπει 

      





 

                                                                  
 

την ακούσια πτώση του 
πώματος. Να διαθέτουν 
πιστοποίηση  “non-pyrogenic & 
non-cytotoxic”,  
Αποστειρωμένες,να 
αναγράφεται σε κάθε φλάσκα 
αριθμός παρτίδας και 
ημερομηνία λήξεως, 
επιτρέποντας την 
ιχνηλασιμότητα της μετά την 
αφαίρεση της από την 
συσκευασία. Σε 
επανασφραγιζόμενες με Minigrip 
σακούλες των 10 τεμαχίων. 

3 Πιπέττες  5 ml Ορολογικές πιπέττες 5ml, διπλά 
βαθμονομημένες ανά 0,2 ml, για 
εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα 
όσο και στο άδειασμα. Αρνητική 
διαβάθμιση για αύξηση του 
ωφέλιμου όγκου. Να διαθέτουν 
βελτιστοποιημένο άκρο για 
γενική εφαρμογή στο 
περισσότερα βοηθήματα 
πιπεττών. Να διαθέτουν απλή 
αναγνώριση του όγκου με 
χρωματική διαφοροποίηση. Να 
είναι ελεύθερες πυρετογόνων, 
κατάλληλες για 
κυτταροκαλλιέργειες, με 
βαμβάκι στο επιστόμιο, 
αποστειρωμένες σε ατομική 
αντιστατική συσκευασία με 
βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 
SAL 10-6. Σύμφωνες με Ph. Eur. 
Να διαθέτουν ISO 10993. Το 
προιόν είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG.   
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4 Πιπέττες  10 ml  Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά 
βαθμονομημένες ανά 0,2 ml, για 
εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα 
όσο και στο άδειασμα. Αρνητική 
διαβάθμιση για αύξηση του 
ωφέλιμου όγκου. Να διαθέτουν 
βελτιστοποιημένο άκρο για 
γενική εφαρμογή στο 
περισσότερα βοηθήματα 
πιπεττών. Να διαθέτουν απλή 
αναγνώριση του όγκου με 
χρωματική διαφοροποίηση. Να 
είναι ελεύθερες πυρετογόνων, 
κατάλληλες για 
κυτταροκαλλιέργειες, με 
βαμβάκι στο επιστόμιο, 
αποστειρωμένες σε ατομική 
αντιστατική συσκευασία  με 
βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 
SAL 10-6. Σύμφωνες με Ph. Eur. 
Να διαθέτουν ISO 10993. Το 
προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με 
την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG.  

      

5 Πιπέττες  25 ml  Ορολογικές πιπέττες 25 ml, 
διπλά βαθμονομημένες ανά 0,2 
ml, για εύκολη χρήση τόσο στο 
γέμισμα όσο και στο άδειασμα. 
Αρνητική διαβάθμιση για 
αύξηση του ωφέλιμου όγκου. Να 
διαθέτουν βελτιστοποιημένο 
άκρο για γενική εφαρμογή στο 
περισσότερα βοηθήματα 
πιπεττών. Να διαθέτουν απλή 
αναγνώριση του όγκου με 
χρωματική διαφοροποίηση. Να 
είναι ελεύθερες πυρετογόνων, 
κατάλληλες για 
κυτταροκαλλιέργειες, με 
βαμβάκι στο επιστόμιο, 
αποστειρωμένες σε ατομική 
αντιστατική συσκευασία  με 
βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 
SAL 10-6. Σύμφωνες με Ph. Eur. 

      





 

                                                                  
 

Να διαθέτουν ISO 10993. Το 
προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με 
την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

6 Σωληνάρια  25 ml  UNIVERSAL 25 ML πλαστικά PS 
με βιδωτό κόκκινο πώμα και 
χώροι αναγραφής στοιχείων  Φ  
25 x 90 mm, αποστειρωμένα ανά 
100 τεμάχια 

      

7 Σωληνάρια 
φυγοκέντρου 50 ml 

Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 
50 ml, 116 x 29,2mm, 
βαθμονομημένα, με χώρο για 
αναγραφή στοιχείων και βιδωτό 
μπλε πώμα που 
συμπεριλαμβάνεται στην 
συσκευασία, από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Να είναι 
ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 
18,000 x g,  free from Human 
DNA, DNase, RNase, ATP και 
pyrogen, να είναι 
αποστειρωμένα με βάση το 
ANSI/AAMI/ISO 11137 SAL 10-6. 
Σύμφωνα με Ph. Eur. Να 
διαθέτουν ISO 10993. Το προιόν 
να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

      

8 Σωληνάρια 
φυγοκέντρου 15 ml 

Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 
15 ml, 121 x 16,5 mm, 
βαθμονομημένα, με χώρο για 
αναγραφή στοιχείων και βιδωτό 
μπλε πώμα που 
συμπεριλαμβάνεται στην 
συσκευσία, από 
πολυπροπυλένιο(ΡΡ). Να είναι 
ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 
18,000 x g, αποστειρωμένα με 
βάση το ANSI/AAMI/ISO 11137 
SAL 10-6. Σύμφωνα με Ph. Eur. 
Να διαθέτουν ISO 10993. Το 
προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με 
την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 
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9 Ρύγχη, κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, με 
εύρος όγκου 0,2-10 μl 

Ρύγχη πιπεττών 0,2-10 μl, 
ουδέτερου χρώματος, 
βαθμονομημένα, free from 
Human DNA, DNase, RNase, ATP 
και pyrogens, CE certified, 
κατάλληλα για όλους τους 
γνωστούς τύπους πιπεττών (να 
παρέχεται πίνακας 
συμβατότητας), να είναι 
αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως 
+121°C.  Σύμφωνα με την οδηγία 
EC 1907/2006, Ph. Eur. Να 
διαθέτουν ISO 10993. Το προιόν 
να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

      

10 Ρύγχη, κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, με 
εύρος όγκου 10-200 μl  

Ρύγχη πιπεττών 2-200 μl, 
κίτρινου χρώματος, 
βαθμονομημένα, free from 
Human DNA, DNase, RNase, ATP 
και pyrogens, CE certified, 
κατάλληλα για όλους τους 
γνωστούς τύπους πιπεττών (να 
παρέχεται πίνακας 
συμβατότητας), να είναι 
αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως 
+121°C.  Σύμφωνα με την οδηγία 
EC 1907/2006, Ph. Eur. Να 
διαθέτει ISO 10993. Το προιόν να 
είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG.. 

      

11 Ρύγχη, κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, με 
εύρος όγκου 200-1000 
μl            

Ρύγχη πιπεττών 100-1000 μl, 
μπλε χρώματος, free from 
Human DNA, DNase, RNase, ATP 
και pyrogens, CE certified, 
κατάλληλα για όλους τους 
γνωστούς τύπους πιπεττών (να 
παρέχεται πίνακας 
συμβατότητας), να είναι 
αποστειρώσιμα, εύρος 

      





 

                                                                  
 

θερμοκρασίας χρήσης -80 έως 
+121°C.  Σύμφωνα με την οδηγία 
EC 1907/2006, Ph. Eur. Να 
διαθέτει ISO 10993. Το προιόν να 
είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

12 Ρύγχη, κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson, με 
εύρος όγκου 1-5 ml 

Ρύγχη πιπεττών 1-5 ml, 
ουδέτερου χρώματος, free from 
Human DNA, DNase, RNase, ATP 
και pyrogens, CE certified, 
κατάλληλα για όλους τους 
γνωστούς τύπους πιπεττών (να 
παρέχεται πίνακας 
συμβατότητας), να είναι 
αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως 
+121°C.  Σύμφωνα με την οδηγία 
EC 1907/2006, Ph. Eur. Να 
διαθέτει ISO 10993. Το προιόν να 
είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

      

13 Σωληνάρια κατάψυξης Κρυοσωληνάρια 1 ml εξωτερικού 
σπυρώματος , με αστεροειδή 
βάση (αυτοστεκούμενο), 
εξωτερικής διαμέτρου 12  mm, 
ύψους 41 mm,  εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -196 έως 
+121°C, με λευκό χώρο 
μεταξοτυπίας για αναγραφής 
στοιχείων, free from Human 
DNA, DNase, RNase, ATP και 
pyrogens, IVD certified, 
αποστειρωμένα  με βάση το 
ANSI/AAMI/ISO 11137 SAL 10-6. 
Σύμφωνα με Ph. Eur. Να 
διαθέτουν ISO 10993. Το προιόν 
να είναι ελεύθερο βαρεών 
μετάλλων σύμφωνα με την 
τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG.. 
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14 Σωληνάρια  
μικροφυγοκέντρου  
0.5 ml 

Κωνικά μικροφυγοκεντρικά 
σωληνάρια 0,5 ml, 31,5 x 10mm, 
βαθμονομημένα, με χώρο για 
αναγραφή στοιχείων και επίπεδο 
πώμα frosted, από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Να είναι 
ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 
20,000 x g,  free from Human 
DNA,DNase, RNase, ATP και 
pyrogens, CE certified. Να είναι 
αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως 
+121°C. Να έχουν περάσει τεστ 
βρασμού στους 100°C . Σύμφωνα 
με την οδηγία EC 1907/2006, Ph. 
Eur. Να διαθέτουν ISO 10993. Το 
προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με 
την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

      

15 Σωληνάρια  
μικροφυγοκέντρου  
1.5 ml 

Κωνικά μικροφυγοκεντρικά 
σωληνάρια 1,5 ml, 41 x 13mm, 
βαθμονομημένα, με χώρο για 
αναγραφή στοιχείων και επίπεδο 
πώμα frosted, από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Ανθεκτικά 
σε φυγοκέντριση 20,000 x g.  
free from Human DNA,DNase, 
RNase, ATP και pyrogens, CE 
certified. Να είναι 
αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως 
+121°C. Να έχουν περάσει τεστ 
βρασμού στους 100°C . Σύμφωνα 
με την οδηγία EC 1907/2006, Ph. 
Eur. Να διαθέτουν ISO 10993. Το 
προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με 
την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

      





 

                                                                  
 

16 Σωληνάρια  
μικροφυγοκέντρου  
2.0 ml 

Κωνικά μικροφυγοκεντρικά 
σωληνάρια 2 ml, 41 x 13mm, 
βαθμονομημένα, με χώρο για 
αναγραφή στοιχείων και επίπεδο 
πώμα frosted, από 
πολυπροπυλένιο(ΡΡ). Ανθεκτικά 
σε φυγοκέντριση 14,000 x g.  
free from Human DNA,DNase, 
RNase, ATP και pyrogens, CE 
certified. Να είναι 
αποστειρώσιμα, εύρος 
θερμοκρασίας χρήσης -80 έως 
+121°C. Να έχουν περάσει τεστ 
βρασμού στους 100°C. Σύμφωνα 
με την οδηγία EC 1907/2006, Ph. 
Eur. Να διαθέτει ISO 10993. Το 
προιόν να είναι ελεύθερο 
βαρεών μετάλλων σύμφωνα με 
την τελευταία και πλήρως 
ανανεωμένη οδηγία  EU CONEG. 

      

17 Σύριγγες 10 ml Σύριγγες 10 ml , 3 part luer slip 
lock χωρίς βελόνα, latex free, 
certified ISO 9001:2000, ISO 
13485:2003, CE mark standards, 
αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, 
σε ατομική συσκευασία 

      

18 Γυάλινα φιαλίδια  14 
ml 

Φιαλίδια bizoux από απλό γυαλί  
χωρητικότητας 14 ml με 
μεταλλικό πώμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      





 

 

Σελίδα 95 

 

                                                                   
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 τρυβλία καλλιέργειας   Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας, 
από πολυστυρένιο, διαστάσεων 
100,0/20 MM, με εγκοπές, 
αποστειρωμένα, Dnase free, 
RNAse free, human DNA free, 
non pyrogenic, non cytotoxic, 
συσκ. 15 τεμαχίων/σακούλα         

      

2 τρυβλία πετρί Τρυβλία με καπάκι, διαμέτρου 
60 mm, χωρίς ειδική επίστρωση, 
για καλλιέργεια κυττάρων 
θηλαστικών που δεν απαιτούν 
υπόστρωμα για την ανάπτυξή 
τους (καλλιέργεια σε 
εναιώρημα).  
Κατασκευασμένα από διαφανές 
άχρωμο πολυστυρένιο, χωρίς 
βαρέα μέταλλα, μη 
αποστειρωμένα. 
Κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
επιτρέπουν την ανταλλαγή 
αερίων.  
Διάμετρος 60 mm. Ύψος 15 mm.  
Συσκευασμένα ανά 20 τεμάχια.  

      

3 Μικροπλάκες 96 
βοθρίων 

Πλάκες μικροτιτλοποίησης 96 
θέσεων, με επίπεδο πυθμένα. 
Από διαφανές πολυστυρένιο 
χωρίς βαρέα μέταλλα, για 
οπτικές μετρήσεις ακρίβειας.  
Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα 
δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών και 
ανθρώπινου DNA και χωρίς 
πυρετογόνα 
Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων   

      





 

                                                                  
 

4 Σωληνάρια 
πολυστυρενίου 7ml 

Test tube bijoux 7ml, 
διαστάσεων ~49x18mm, από 
πολυστυρένιο χωρίς βαρέα 
μέταλλα, με επίπεδο πυθμένα,  
βιδωτό καπάκι και ετικέτα 
επιγραφής. Να αντέχουν σε 
θερμοκρασίες -20°C έως +60°C 
και σε φυγοκεντρική δύναμη έως 
7200 x g (fixed-angle rotor). 
Συσκευασία: 700 τεμ. / κιβώτιο 

      

5 Μικροπλάκες 
κυτταροκαλλιέργειας 
24 θέσεων 

Μικροπλάκες 
κυτταροκαλλιέργειας των 24 
θέσεων, πολυστυρενίου, 
διάφανα, με επικάλυψη με POLY-
D-LYSINE ώστε να βελτιώνεται η 
πρόσφυση διαφορετικών 
κυτταρικών τύπων σε επιφάνειες 
πολυστυρενίου, με καπάκι.  
Περιοχή ανάπτυξης ανά 
φρεάτιο: 1,9 cm2, Μέγιστος 
όγκος: 3,3 ml και Όγκος 
εργασίας: 0,5 ml - 1 ml, 
Συσκευασία 50 τμχ 

      

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ RNA ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 Αντιδραστήριο 
απομόνωσης RNA, 
DNA, Πρωτεϊνών 

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για 
ταυτόχρονη απομόνωση RNA, 
DNA και πρωτεϊνών, βασισμένο 
στη μέθοδο Chomczynski. 
Κατάλληλο για μικρά και μεγάλα 
δείγματα, για δείγματα 
ανθρώπινης, ζωϊκής, φυτικής και 
βακτηριακής προέλευσης 
Κατάλληλο για την απομόνωση 
μεγάλων και μικρών δειγμάτων 
RNA (0.1 - 15 kb) με υψηλή 
καθαρότητα 
Συσκευασία 200ml 
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2 Πρωτεϊνικός δείκτης Εγχρωμος (μπλε) δείκτης 
μοριακού βάρους πρωτεϊνών στο 
εύρος των 11-250 kDa. Να 
περιλαμβάνει reference bands 
(ζώνες με πιο έντονο σήμα) κατά 
προτίμηση στα 11 kDa, 17 kDa 
και στα 55 kDa. 
Οι χαμηλότερες ζώνες (στα μικρά 
μοριακά βάρη ) να είναι επίσης 
ευδιάκριτες και όχι με αχνό 
σήμα. 
Να είναι απαραιτήτως έτοιμος 
προς χρήση ώστε να μην απαιτεί 
θέρμανση, αραίωση ή προσθήκη 
άλλης ουσίας πριν την χρήση 
του. 
Να είναι ανθεκτικός σε συνθήκες 
περιβάλλοντος με αντοχή 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
Η αναγκαία ποσότητα του δείκτη 
μοριακού βάρους  για mini gel 
να μην ξεπερνάει τα 3 ul (είτε για 
παρατήρηση στο gel είτε για 
Western) 
Συσκευασία  2.25ml για 750 
δείγματα 

      





 

                                                                  
 

ΤΜΗΜΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 SYBr Green PCR kit Να αποτελεί χρωστική SYBR 
Green για την πραγματοποίηση 
Real Time PCR, με αυξημένη 
ειδικότητα. 
Να φέρει μηχανισμό εκκίνησης 
της αντίδρασης με αυξημένη 
θερμοκρασία (hot start) που να 
επιτελείται με την χρήση 
αντισώματος. 
Να χρησιμοποιείται 
βελτιστοποιημένη χημεία που να 
παράγει ακριβή ποσοτικά 
αποτελέσματα από cDNA ή από 
γενομικό DNA σε οποιονδήποτε 
real time θερμοκυκλοποιητή, με 
ικανότητα ανίχνευσης ακόμα και 
ενός αντιτύπου της αλληλουχίας 
στόχου. 
Να φέρει ενσωματωμένο 
χρωματικό δείκτη που να 
πιστοποιεί αν έχει γίνει 
προσθήκη δείγματος ή όχι. 
Να επαρκεί για 500 αντιδράσεις 
των 20 ul.  
Να αποτελείται από τα 
παρακάτω διαλύματα: 3 
σωληνάρια των 1.7 ml που να 
περιέχει 2x SYBR Green PCR 
Master Mix, 1 x 500 µl Yellow 
Template Dilution Buffer που 
αποτελεί ρυθμιστικό διάλυμα 
αραίωσης, 1 ml ROX Reference 
Dye που να αποτελεί χρωστική 
αναφοράς, 1.9 ml Water. 
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ΤΜΗΜΑ 6: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 Γάντια νιτριλίου χωρίς 
πούδρα , μίας χρήσης  

Να έχουν αυξημένη 
ανθεκτικότητα σε χημικά με 
βάση το πρότυπο ΕΝ374,να 
πληρούν τις απαιτήσεις των 
προτύπων ΕΝ 455-μέρος 1-4 και 
ASTM F1671 ή το αντίστοιχο EN 
ISO 16604, να φέρουν σήμανση 
CΕ, να διατίθενται σε όλα τα 
μεγέθη S,M,L,XL. Να κατατεθεί 
πρωτότυπο φυλλάδιο του οίκου 
κατασκευής. Να κατατεθεί ως 
δείγμα, μία ακέραια συσκευασία 
γαντιών για έλεγχο της 
ανθεκτικότητας. Συσκευασία των 
100- 200 τεμαχίων.  

      

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 Φίλτρα 0,22 μm Φίλτρα σύριγγας από υδρόφιλο 
PVDF, με pore size 0,22 μm, και 
διάμετρο 25 mm 

      

2 Φίλτρα 0,45 μm Φίλτρα σύριγγας από υδρόφιλο 
PVDF, με pore size 0,45 μm, και 
διάμετρο 25 mm 

      

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  C. ELEGANS  KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 Nystatin   min. 4 400 units/mg, research 
grade, Ph. Eur.  

      

2 Glycine electrophoresis grade, 98.5 –       





 

                                                                  
 

101.0 % 

3 2-Mercaptoethanol min. 99.0 %       

4 Streptomycin sulfate ≥720 I.U. per mg, research grade, 
Ph. Eur 

      

5 Cholesterol cryst. research grade, min. 95.0 
% 

      

6 ponceau-S practical grade       

7 2-iodocetamide >99%       

8 Phenylmethylsulfonyl 
fluoride (PMSF) 

min. 99.0 %       

9 Tween 20 synthesis grade       

10 parafolmadehyde 97%       

11 Adenosine-5'-
triphosphate·Na2-salt 
(ATP) 

min. 98.0 %, cryst. research 
grade 

      

12 aprotinin 3-7 TIU/mg       

13 NP-40 Ultrapure       

14 BSA  Fraction V, pH 7.0, standard 
grade, lyophil., min. 98.0 % 

      

15 Agarose For analytical and preparative 
electrophoresis and blotting of 
DNA/RNA fragments between 
250 and 23,000 bp, Molecular 
biology grade 

      

16 Nitrotetrazolium blue 
chloride 

>98%       

17 5-bromo-4-chloro-3-
indolyl β-D-galactoside 
(X-gal) 

min. 99.0 % ((HPLC))       

18 Tris(hydroxymethyl)am
inomethane  

research grade       

19 Carvacrol 98%       

20 ABTS diammonium salt  98%       

21 Peroxidase from 
horseradish  

min. 1000 U/mg lyophil.       

22 Ethyl oxalyl chloride 98%       

23 Ethyl 3-bromopyruvate  tech. 75%       
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24 Sodium 
cyanoborohydride 

95%       

ΤΜΗΜΑ 9: ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ C. ELEGANS 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 di-Sodium hydrogen 
phosphate anhydrous 
(Na2HPO4) 

≥98       

2 5-Fluoro-2′-
deoxyuridine (FUDR) 

>99%       

3 tetracyclin 
hydrocloride 

Molecular biology grade, pH 1.8-
2.8 

      

4 Triton-X Molecular biology grade, pH 6-8       

5 juglone >97%       

6 doxycycline hyclate 97%       

 

ΤΜΗΜΑ 10: ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΓΙΑ C. ELEGANS  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 Magnesium sulfate 

 

Anhydrous for anaysis ≥99,5%       

2 Boric Acid 

 

For analysis ≥99,5%       

3 agar-agar agar-agar, purified, Bacteriology 
Grade 

      

4 Ampicillin 

 

anhydrous, 96.0-102.0%       

5 TEMED 

 

>99%       





 

                                                                  
 

6 2’, 7’-
dichlorodihydrofluores
cein diacetate 
H2DCFDA 

>97%       

7 (-)- Tetramisole 
hydrochloride 

95%       

8 Mounting medium 
DPX 

(toluene base) for clinical 
diagnosis 

      

9 DAPI (4′,6-Diamidino-
2-phenylindole 
dihydrochloride) 

for molecular biology ( 
    DNases/RNases/Proteases: not 
detectable) 

      

10 Tetracycline 

 

Tetracycline base        

11 Tris(hydroxymethyl)me
thylglycine 

electrophoresis grade, min. 99.0 
% 

      

 

ΤΜΗΜΑ 11: ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 Ethyl acetate  ≥99.8%, for analysis,  Glass Bottle       

2 Acetone extra pure       

3 Petroleum ether (1) Analytical ή ACS reagent grade 
40-65oC RPE P A, Glass bottle 

      

4 Petroleum ether (2) Analytical ή ACS reagent grade 
40-65oC RPE P A, Metal Tank 

      

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ 

1 TLC Silica gel 60 F254 
glass plates 

 
 
d 50 (laser diffraction, size 
distribution) 9.5 - 11.5 µm  
Layer thickness 210 - 270 µm  
Deviation of layer thickness per 
plate ≤ 35 µm  
 
Συσκευασία :Κουτί που περιέχει 
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25 υάλινες πλάκες 
διαστάσεων20 x 20 cm 

2 TLC Silica gel 60 F254 
alumina plates 

d 50 (laser diffraction, size 
distribution) 9.5 - 11.5 µm  
Layer thickness 175 - 225 µm  
Deviation of layer thickness per 
plate ≤ 30 µm  
 
Συσκευασία :Κουτί που περιέχει 
25 πλάκες αλουμινίου 
διαστάσεων20 x 20 cm 

      

3 Silica gel 60 40-63 μm 
for column 
chromatography 

Geduran® Si 60 for column 
chromatography (0.040-0.063 
mm) 
Silica gel for flash column 
chromatography 
Specification: 
Ph-value(10%suspension) :6.5-
7.5 
Loss on drying:12.0% 
Particle size (d10): 25-45 μm 
Particle size (d50): 50-70 μm 
Particle size (d90):90-115 μm 

      

4 Sea sand extra pure 
acid washed and 
calcinated 

Particle size (0.1-0.315 mm) 
≥90% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ       

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:    

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:     

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  ΈΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ      

         
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 FBS 500 ml 50           

2 
DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle 
Medium  

500 ml 500 
          

3 
RPMI 1640 MEDIUM, liquid with L-
Glutamine  

500 ml 5 
          

4 Penicillin/Streptomycin  100 ml 25           

5 L-Glutamine 100 ml 25           

6 Trypsin-EDTA(0.5%) 100 ml 15           

7 PBS 500 ml 15           

8 Ειδικό καλλιεργητικό μέσο 500 ml 1           





 

                                                                  
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 
75cm2 (250ml) 

5 τμχ 300 

          

2 
Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 
25cm2 (50ml) 

10 τμχ 30 
          

3 Πιπέττες  5 ml 1 τμχ 2000           

4 Πιπέττες  10 ml  1 τμχ 7000           

5 Πιπέττες  25 ml  1 τμχ 3000           

6 Σωληνάρια  25 ml 100 τμχ 50           

7 Σωληνάρια φυγοκέντρου 50 ml 25 τμχ 50           

8 Σωληνάρια φυγοκέντρου 15 ml 25 τμχ 20           

9 

Ρύγχη, κατάλληλα για πιπέτες 
Gilson, με εύρος όγκου 0,2-10 μl 

1000 20 

          

10 

Ρύγχη, κατάλληλα για πιπέτες 

Gilson, με εύρος όγκου 10-200 μl  

1000 100 

          

11 

Ρύγχη, κατάλληλα για πιπέτες 
Gilson, με εύρος όγκου 200-1000 
μl            

500 100 

          

12 

Ρύγχη, κατάλληλα για πιπέτες 
Gilson, με εύρος όγκου 1-5 ml 

100 20 

          

13 Σωληνάρια κατάψυξης 25 100           
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14 
Σωληνάρια  μικροφυγοκέντρου  0.5 
ml 

1000 10 
          

15 
Σωληνάρια  μικροφυγοκέντρου  1.5 
ml 

500 60 
          

16 
Σωληνάρια  μικροφυγοκέντρου  2.0 
ml 

500 15 
          

17 Σύριγγες 10 ml 100 τμχ 1           

18 Γυάλινα φιαλίδια  14 ml 1 τμχ 10           

         

         
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 τρυβλία καλλιέργειας   15 τμχ 70           

2 τρυβλία πετρί 20 τμχ 1600           

3 Μικροπλάκες 96 βοθρίων 10 τμχ 100           

4 Σωληνάρια πολυστυρενίου 7ml 700 τμχ 5           

5 
Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 
θέσεων 

50 τμχ 1 
          

         
ΤΜΗΜΑ 4: ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ RNA ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 





 

                                                                  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
Αντιδραστήριο απομόνωσης RNA, 
DNA, Πρωτεϊνών 

1 τμχ 1 

          

2 Πρωτεϊνικός δείκτης 1 τμχ 2           

         

         
ΤΜΗΜΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 SYBr Green PCR kit 1 2           

         

    

 
 
 
      

ΤΜΗΜΑ 6: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα , μίας 
χρήσης  

1 τμχ 20.000 
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ΤΜΗΜΑ 7: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 Φίλτρα 0,22 μm 100 τμχ 1           

2 Φίλτρα 0,45 μm 100 τμχ 1           

         

         
ΤΜΗΜΑ 8: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  C. ELEGANS  KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 Nystatin   1 gr 4           

2 Glycine 1 kg 4           

3 2-Mercaptoethanol 500 ml 1           

4 Streptomycin sulfate 100 gr 2           

5 Cholesterol 100 gr 2           





 

                                                                  
 

6 ponceau-S 25 gr 1           

7 2-iodocetamide 25 gr 1           

8 Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) 5gr 1           

9 Tween 20 1 lt 1           

10 parafolmadehyde 500 gr 1           

11 Adenosine-5'-triphosphate·Na2-salt (ATP) 50 gr 2           

12 aprotinin 25 mg 1           

13 NP-40 500 ml 1           

14 BSA 100g 1           

15 Agarose 500gr 1           

16 Nitrotetrazolium blue chloride 250 mg 1           

17 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-
galactoside (X-gal) 

1 gr 1 

          

18 Tris(hydroxymethyl)aminomethane  1 kg 1           

19 Carvacrol 10 gr 1           

20 ABTS diammonium salt  5 gr 1           

21 Peroxidase from horseradish  100 mg 1           

22 Ethyl oxalyl chloride 25 gr 1           

23 Ethyl 3-bromopyruvate  5 gr 1           

24 Sodium cyanoborohydride 5gr 3           
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ΤΜΗΜΑ 9: ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ C. ELEGANS  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
di-Sodium hydrogen phosphate 
anhydrous (Na2HPO4) 

1 kg 1 

          

2 5-Fluoro-2′-deoxyuridine (FUDR) 100 mg 3           

3 tetracyclin hydrocloride 100 gr 1           

4 Triton-X 500ml 1           

5 juglone 1g 5           

6 doxycycline hyclate 5g 1           

         

         
ΤΜΗΜΑ 10: ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΓΙΑ C. ELEGANS  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 Magnesium sulfate 1 Kg 4           

2 Boric Acid 1 kg 3           





 

                                                                  
 

3 agar-agar 500 gr 6           

4 ampicillin 25 gr 3           

5 TEMED 25ml 4           

6 

2’, 7’-dichlorodihydrofluorescein 
diacetate H2DCFDA 

250 mg 2 

          

7 (-)- Tetramisole hydrochloride 5gr 3           

8 Mounting medium DPX 500 ml 1           

9 

DAPI (4′,6-Diamidino-2-phenylindole 
dihydrochloride) 

10 mg 2 

          

10 Tetracycline 10 gr 3           

11 Tris(hydroxymethyl)methylglycine 1 kg 1           

         

         
ΤΜΗΜΑ 11: ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 Ethyl acetate  2.5 L 80           

2 Acetone 25 L 10           

3 Petroleum ether (1) 2.5L 40           

4 Petroleum ether (2) 10 L 12           

         

    

 
 
 
      

ΤΜΗΜΑ 12: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 TLC Silica gel 60 F254 glass plates 

Κουτί που 
περιέχει 25 

υάλινες 
πλάκες 

διαστάσεων 
20 x 20 cm 

10 

          

2 

TLC Silica gel 60 F254 alumina plates 

Κουτί που 
περιέχει 25 

πλάκες 
αλουμινίου 

διαστάσεων20 
x 20 cm 

5 

          

3 

Silica gel 60 40-63 μm for column 
chromatography 

25 Kg 1 
          

4 
Sea sand extra pure acid washed and 
calcinated 

5 Kg 1 
          

         

         
 

 

 

 





 

                                                                  
 

 

 




