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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
Τηλέφωνα: 210 5294926 
Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου 
E-mail: olga.defingou@aua.gr , elke@aua.gr     
 

Αρ. Πρωτ.: 6228 
                                                                                                            Αθήνα: 02/03/2022 

 
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  για την επιλογή αναδόχου για την  
 

«Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης, αξιοποίησης και 
παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Αλίαρτο»  

 
στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης, 

αξιοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Αλίαρτο» 

της Πράξης «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» 

με Κωδ. ΕΛΚΕ 108.0007 και Κωδ. ΟΠΣ 5047106  

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

Προϋπολογισμός:  
Έως του ποσού των 290.370,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 234.169,35€ 

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) 

[38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 
[38433000-9]-Φασματοφωτόμετρα 
[38433210-4]-Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 
[33152000-0]-Κλίβανος 
[38510000-3]-Μικροσκόπια,  
[38511200-2]-Ηλεκτρονικά μικροσκόπια μετάδοσης 
[42990000-2]-Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 

Ημερομηνία Διενέργειας:  07/04/2022 και ώρα 11:00 

Κριτήριο Ανάθεσης:  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
Τηλέφωνα: 210 529 4926 
Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου 
E-mail: olga.defingou@aua.gr , elke@aua.gr 

Αρ. Πρωτ.: 6228 

Αθήνα: 02/03/2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια 
Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης, αξιοποίησης και παραγωγής 
εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Αλίαρτο» με Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): [38300000-8]-Όργανα 
μετρήσεων, [38433000-9]-Φασματοφωτόμετρα, [38433210-4]-Φασματοφωτόμετρο εκπομπής, [33152000-0]-
Κλίβανος, [38510000-3]-Μικροσκόπια, [38511200-2]-Ηλεκτρονικά μικροσκόπια μετάδοσης, [42990000-2]-Διάφορα 
μηχανήματα ειδικής χρήσης 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #290.370,00#€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις 

ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης, αξιοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας 

στην Αλίαρτο» της Πράξης «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδ. ΕΛΚΕ 108.0002 και 

Κωδ. ΟΠΣ 5047106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, µε καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 04/04/2022 και ώρα 14:00.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 

www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 156148). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090042767 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ιερά Οδός 75 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 118 55 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 210 5294926 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) E-mail: olga.defingou@aua.gr , elke@aua.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες κα Όλγα Δεφίγγου                                                

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.elke.aua.gr    

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.elke.aua.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που ανήκει σε ΝΠΔΔ και στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης.   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα και Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 50 
του ν. 4485/2017. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή άλλη 
διεύθυνση www.elke.aua.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

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

Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάριθ. έργου  2020ΣΕ11910096).   

mailto:olga.defingou@aua.gr
mailto:elke@aua.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.elke.aua.gr/
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Yποέργο Νο 7 της Πράξης: «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

– SmartBIC» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6301/1454/Α2 20.11.2020 της ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ (ΑΔΑ 6ΣΕΞ46ΜΤΛΡ-9ΡΤ) και με κωδικό MIS 504716.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας 

κομποστοποίησης, αξιοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Αλίαρτο».  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

1 Μία (1) Συσκευή Ενθυλακωτή [38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 35.483,87 

2 
Μία (1) Συσκευή Ατομικής Απορρόφησης με 
φούρνο γραφίτη 

[38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 47.983,87 

3 
Μία (1) Αυτόματη Συσκευή Kjeldahl 
(digestion block & distilation apparatus & 
scraper) 

[38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 16.129,03 

4 
Μία (1) Συσκευή qPCR (quantitativePCR) 2 
κανάλια, 96 θέσεις 

[38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 16.129,03 

5 Ένα (1) Φλογοφωτόμετρο [38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 3.225,81 

6 Μία (1) Συσκευή Φυγόκεντρου Ψυχόμενη [38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 10.241,94 

7 Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού UV 
[38433210-4]-
Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 

5.645,16 

8 Μία (1) Συσκευή Αυτόκαυστου (Autoclave) [33152000-0]-Κλίβανος 6.451,61  

9 Ένα (1) Οπτικό μικροσκόπιο με κάμερα 
[38510000-3]-Μικροσκόπια, 
[38511200-2]-Ηλεκτρονικά 
μικροσκόπια μετάδοσης 

3.387,10 

10 
Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού – 
Υπεριώδους 

[38433210-4]-
Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 

 9.677,42  

11 Ένα (1) Φωτόμετρο Μικροπλακών [38300000-8]-Όργανα μετρήσεων 37.096,77 

12 
Μία (1) Συσκευή Οριζόντιας 
Ηλεκτροφόρησης 

[42990000-2]-Διάφορα 
μηχανήματα ειδικής χρήσης 

1.185,48 

13 
Μία (1) Συσκευή Κάθετης Ηλεκτροφόρησης 
με εξάρτημα ηλεκτροφορητικής μεταφοράς 
και τροφοδοτικό 

[42990000-2]-Διάφορα 
μηχανήματα ειδικής χρήσης 

3.225,81 

14 Μία (1) Συσκευή Λυοφιλιωτή 
[42990000-2]-Διάφορα 
μηχανήματα ειδικής χρήσης 

38.306,45 

ΣΥΝΟΛΟ 234.169,35 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων, απαραίτητα 
όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Ενενήντα Χιλιάδων Τριακοσίων 

Εβδομήντα Ευρώ #290.370,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

Διακοσίων Τριάντα Τεσσάρων Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτών 

#234.169,35#€ ΦΠΑ: Πενήντα Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτών #56.200,65#€). 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α’ και Γ’ της παρούσας διακήρυξης, αντίστοιχα. 

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

  

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 ιδίως1: 

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

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

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

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 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»2, 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»3.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

                                                           
1 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 

2 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 €) 

3  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. 
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 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)  Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

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

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
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 τον ν. 4485/2017 ΦΕΚ Α’ 114 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις»,  

 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. 

 αρ. πρωτ. 6301/1454/Α2/20-11-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ 
ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - SmartBIC» με Κωδικό ΟΠΣ 5047106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 αρ. πρωτ. 5053/22-02-2022 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΓΠΑ με θέμα την έγκριση διενέργειας του με αρ. πρωτ. 6228/02-03-
2022 Διαγωνισμού Άνω των Ορίων.  

 ΑΠ 862/17-02-2022 έγκρισης προδημοπρασιακού ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Διαχείρισης 
Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1, 4 και 7 πλην των Πράξεων ΤΠΕ 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/04/2022 και ώρα 14:004. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης5  

Προκήρυξη6 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/02/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. αναφοράς 2022/S 040-101171.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 7 

Η προκήρυξη8 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 156148 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

                                                           
4 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου. 

5 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

6 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

7 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.   

8 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.elke.aua.gr στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, στις 
02/03/20229.  

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 τους,10  

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. 

                                                           
9 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της  

προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής, ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα (10) 
τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 
με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Β΄3521/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.elke.aua.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022/S 040-101171 Διακήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. 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.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται 

με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής11.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

                                                           
11 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό»12) και στο ΚΗΜΔΗΣ 13. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής14 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 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 γλώσσα15. 

2.1.5 Εγγυήσεις16 

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)17, 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού18. 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 

                                                           
12  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-
0babe74629f4 

13 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

14  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
15 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
16 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016  
17 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), 
18 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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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 προσφορών, 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 σύμβασης19.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Πρόσβαση σε υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ .  

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

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, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ20, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 721 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 συμβάσεων22. 

                                                           
19 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
20 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
21 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 

4, 5, 6 και 7. 
22 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  



ΑΔΑ: ΨΞ9Ω46Ψ8Ζ6-ΗΛ3



 

Σελίδα 14 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές 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 
Ένωσης23 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον24.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής25 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής26, ποσού  
#4.683,39#€27 και ολογράφως Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Τριών Χιλιάδων και Τριάντα Εννέα 
Λεπτών.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για: 

Το Τμήμα 1 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #709,68#€ και ολογράφως Επτακοσίων 
Εννέα Ευρώ και Εξήντα Οκτώ Λεπτών.  

Το Τμήμα 2 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #959,68#€ και ολογράφως Εννιακοσίων 
Πενήντα Εννέα και Εξήντα Οκτώ Λεπτών.  

Το Τμήμα 3 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #322,58#€ και ολογράφως Τριακοσίων 
Είκοσι Δύο Ευρώ και Πενήντα Οκτώ Λεπτών.  

Το Τμήμα 4 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #322,58#€ και ολογράφως Τριακοσίων 
Είκοσι Δύο Ευρώ και Πενήντα Οκτώ Λεπτών.  

Το Τμήμα 5 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #64,52#€ και ολογράφως Εξήντα Τεσσάρων 
Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτών.  

Το Τμήμα 6 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #204,84#€ και ολογράφως Διακοσίων 
Τεσσάρων Ευρώ και Ογδόντα Τεσσάρων Λεπτών.  

Το Τμήμα 7 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #112,90#€ και ολογράφως Εκατό Δώδεκα 
Ευρώ και Ενενήντα Λεπτών.  

Το Τμήμα 8 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #129,03#€ και ολογράφως Εκατόν Είκοσι 
Εννέα Ευρώ και Τριών Λεπτών.  

Το Τμήμα 9 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #67,74#€ και ολογράφως Εξήντα Επτά Ευρώ 
και Εβδομήντα Τεσσάρων Λεπτών.  

                                                           
23   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
24   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
25 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
26 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016). 

27 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 
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Το Τμήμα 10 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #193,55#€ και ολογράφως Εκατόν 
Ενενήντα Τριών Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτών.  

Το Τμήμα 11 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #741,94#€ και ολογράφως Επτακοσίων 
Σαράντα Ενός Ευρώ και Ενενήντα Τεσσάρων Λεπτών.  

Το Τμήμα 12 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #23,71#€ και ολογράφως Είκοσι Τριών 
Ευρώ και Εβδομήντα Ενός Λεπτού. 

Το Τμήμα 13 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #64,52#€ και ολογράφως Εξήντα 
Τεσσάρων Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτών.  

Το Τμήμα 14 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #766,13#€ και ολογράφως Επτακοσίων 
Εξήντα Έξι Ευρώ και Δεκατριών Λεπτών. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα των ως άνω τμημάτων το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας των αντίστοιχων ως άνω τμημάτων. 

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 από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201628. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί29, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

 

                                                           
28 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
29  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού30  

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 αμετάκλητη31 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

                                                           
30 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
31 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139),  

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), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

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  

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 στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 

2.2.3.4. Αποκλείεται32 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

                                                           
32 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της 
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 
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φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις33:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201634, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) 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,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.35 

2.2.3.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 

                                                                                                                                                                                                   
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, 
επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά 
πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

33 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-
9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων 
αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής 
της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

34 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. 

35 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.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.  
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2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία36, προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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 37. 

2.2.3.8. 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. 
4412/201638. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 
Κριτήρια Επιλογής39  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας40  

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 

                                                           
36  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην 

υπόθεση C‑ 387/19 
37 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
38 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
39 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 (άρθρο 75 παρ. 1 
του ν. 4412/2016). Επιπλέον, 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. Οι Α.Α. διαμορφώνουν 
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  Πρβλ. 
και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

40 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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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 Υλικού41. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια42  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία 
(3) τελευταία έτη τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό προϋπολογισμό των προσφερόμενων τμημάτων. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα43  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

1. τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο ποιότητας. 

2. οργανωμένο δικό της τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο 
προσωπικό για την εγκατάσταση και εκπαίδευση του συστήματος από τον κατασκευαστή οίκο για τη 
λειτουργία του εξοπλισμού των κάτωθι τμημάτων:  

Τμήμα 1: Μία (1) Συσκευή Ενθυλακωτή 

Τμήμα 7: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού UV 

Τμήμα 9: Ένα (1) Οπτικό μικροσκόπιο με κάμερα 

Τμήμα 10: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού – Υπεριώδους 

Τμήμα 14: Μία (1) Συσκευή Λυοφιλιωτή 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
το πρότυπο ISO 9001 του προμηθευτή44 . 

                                                           
41 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
42 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν 
τις πληροφορίες αυτές. 

43 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
44 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά 
που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
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Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός 
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων45 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς46. 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.   

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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της παρούσας47. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον 
συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
                                                                                                                                                                                                   

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 
4412/2016.  

45 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
46 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  
47 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 6 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
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κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση48. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας49.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή50.  

2.2.9.1 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, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ΄, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ51 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.52  

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

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.53 

                                                           
48 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
49 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
50 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
51 Το ΕΕΕΣ 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.  

52 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

53 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.54 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτής55. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,56 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης57 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης58. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του59. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα60 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

                                                           
54 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
55 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
56 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
57 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
58 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
59  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
60 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 στις 
παραγράφους 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   
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προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

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 ισχύουν61. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή 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 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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 
υποβολή του. 

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 την παράγραφο  2.2.3.2 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 του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

                                                           
61 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.462 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού63. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 
ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

                                                           
62  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
63  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
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- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση 
μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. Ο 
προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β 
του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 
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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 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.64 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 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, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν65 προσκομίζουν δήλωση περί του σχετικού κύκλου. Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο.66 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν67 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή επιστολή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον σχετικό φορέα, 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο των τεχνικών του προμηθευτή για τη λειτουργία 
του προς προμήθεια εξοπλισμού ή/και καταστάσεις προσωπικού από επιθεώρηση εργασίας, ώστε να 
αποδεικνύεται η εκπαιδευτική τους κατάρτιση, κατάλογος του προσωπικού που εμπλέκεται με την 
εγκατάσταση, του εξοπλισμού και τα πτυχία των υπαλλήλων αυτών, πιστοποιητικά επιμόρφωσης, 
εκπαίδευσης ή/και εμπειρίας αυτών. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα σχετικά 
πιστοποιητικά. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

                                                           
64 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 . 

65 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος 
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 
φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε 
περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

66 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

67 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος 
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 



ΑΔΑ: ΨΞ9Ω46Ψ8Ζ6-ΗΛ3



 

Σελίδα 28 

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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) 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 στο ΓΕΜΗ68, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης69, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

                                                           
68    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 
στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
69  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση 

και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους70 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. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. 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.9. 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. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια 
του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

                                                           
70 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.11. 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 δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ 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 αυτής71. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.72 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. αρ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)  Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 

                                                           
71 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
72 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.73 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν74.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2775 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

                                                           
73 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
74 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
75   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
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γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 76 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ77 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199978,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο79.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 

                                                                                                                                                                                                   
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 
του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται 
για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης 
δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο 
και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

76 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

77 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

78 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
79   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού80 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

                                                           
80 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

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  Α΄ 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 Παράρτημα81 82.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν83. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

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

Η Οικονομική Προσφορά84 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
όπως ορίζεται κατωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ’ της διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 85 

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 σύμβασης. 

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

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 καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  

                                                           
81 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
82 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 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

83 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
84 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016 
85 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών86   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

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 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. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 παρατείνουν 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 να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών87 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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,88  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

                                                           
86 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 
87 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
88 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή 
τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών89 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης90, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας: 

Την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 07/04/2022 και ώρα 11:00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή91. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της92, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα93. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

                                                           
89 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
90 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 
91 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
92 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

93 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους94. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών95. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

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.96   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων97 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

                                                           
94 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
95 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
96 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
97 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου98 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.599.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

                                                           
98 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
99 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 



ΑΔΑ: ΨΞ9Ω46Ψ8Ζ6-ΗΛ3



 

Σελίδα 40 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του100.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης101  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής102. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.103 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

                                                           
100 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
101 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
102  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
103 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η 
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 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 προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του104 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

                                                           
104 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


ΑΔΑ: ΨΞ9Ω46Ψ8Ζ6-ΗΛ3



 

Σελίδα 42 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης105 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59106. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

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 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

                                                           
105 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
106 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου 
έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.107 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.108 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

                                                           
107 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
108 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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διαφορετικά.109 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

 

 

                                                           
109 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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 το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης και 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 οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα έξι (6) μηνών.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσοστό των 2,5% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την 
ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
6.6 της παρούσας110. 

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, 

                                                           
110 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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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. 4412/2016 και 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 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.111. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης112.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

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 συνεργασίας113. 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 

                                                           
111 Άρθρο 130 ν.4412/2016 
112      Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
113 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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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 2.2.9.2 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.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της114 

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. 4412/2016.115 116   

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης117  

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 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

                                                           
114  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
115 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που 
συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 
αξιολόγησης) 

116 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). 

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

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής118  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

θα γίνει μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ μετά από 
έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών: 

Α) Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής 
Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και 

ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν 
Γ) Αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

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. 4412/2016119, 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) 120 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016121 

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)122 . 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

                                                           
118     Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων.  

119 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
120 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
121 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 των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

122 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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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος123 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/2016124 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

                                                           
123 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  

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 
πρόστιμο125 πέντε τοις εκατό (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 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων126   

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 στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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 

                                                           
125 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
126 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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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. 4412/2016127. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 

                                                           
127 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών  

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε έκταση του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην περιοχή της Κωπαΐδας στην Αλίαρτο Βοιωτίας (T.K 32001), σύμφωνα με τον 
κάτωθι πίνακα:  

Τμήμα 1: Μία (1) Συσκευή Ενθυλακωτή Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 2: Μία (1) Συσκευή Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο 
γραφίτη 

Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 3: Μία (1) Αυτόματη Συσκευή Kjeldahl (digestion block 
& distilation apparatus & scraper) 

Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 4: Μία (1) Συσκευή qPCR (quantitativePCR) 2 κανάλια, 
96 θέσεις 

Εντός εξήντα (60) ημερών 

Τμήμα 5: Ένα (1) Φλογοφωτόμετρο Εντός πέντε (5) ημερών 

Τμήμα 6: Μία (1) Συσκευή Φυγόκεντρου Ψυχόμενη Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 7: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού UV Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 8: Μία (1) Συσκευή Αυτόκαυστου (Autoclave) Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 9: Ένα (1) Οπτικό μικροσκόπιο με κάμερα Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 10: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού – Υπεριώδους Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 11: Ένα (1) Φωτόμετρο Μικροπλακών Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

Τμήμα 12: Μία (1) Συσκευή Οριζόντιας Ηλεκτροφόρησης Εντός τριάντα (30) ημερών 

Τμήμα 13: Μία Συσκευή (1) Κάθετης Ηλεκτροφόρησης με 
εξάρτημα ηλεκτροφορητικής μεταφοράς και τροφοδοτικό 

Εντός τριάντα (30) ημερών 

Τμήμα 14: Μία (1) Συσκευή Λυοφιλιωτή  Εντός τεσσάρων (4) μηνών 

 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης128. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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. 

                                                           
128      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
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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 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16129 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 προμηθευτής.  

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. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον 
οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με όσα ορίζονται, 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. 

                                                           
129 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”  
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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.130 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπεται. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν προβλέπεται. 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας131  

Η εγγυημένη λειτουργία των συστημάτων εξοπλισμού ανά Τμήμα θα ισχύει σύμφωνα με τον κάτωθι 
πίνακα, τα οποία θα διασφαλίζονται με αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας: 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τμήμα 1: Μία (1) Συσκευή Ενθυλακωτή Τουλάχιστον ένα (1) έτος 

Τμήμα 2: Μία (1) Συσκευή Ατομικής Απορρόφησης με 
φούρνο γραφίτη 

Τουλάχιστον ένα (1) έτος για τη συσκευή και 
τουλάχιστον εννέα (9) έτη για τα οπτικά μέρη της 
συσκευής, μέσω σχετικής δήλωσης 
κατασκευαστή 

Τμήμα 3: Μία (1) Αυτόματη Συσκευή Kjeldahl (digestion 
block & distilation apparatus & scraper) 

Τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες για την εργασία 
και τα ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης 

Τμήμα 4: Μία (1) Συσκευή qPCR (quantitativePCR) 2 
κανάλια, 96 θέσεις 

Τουλάχιστον ένα (1) έτος 

Τμήμα 5: Ένα (1) Φλογοφωτόμετρο Τουλάχιστον ένα (1) έτος 

Τμήμα 6: Μία (1) Συσκευή Φυγόκεντρου Ψυχόμενη Τουλάχιστον δύο (2) έτη 

Τμήμα 7: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού UV Τουλάχιστον ένα (1) έτος για την εργασία και τα 

                                                           
130 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. 
131 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης, μέσω 
έγγραφης δέσμευσης του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
οδηγία 93/42/ΕΕC 

Τμήμα 8: Μία (1) Συσκευή Αυτόκαυστου (Autoclave) Τουλάχιστον δύο (2) έτη 

Τμήμα 9: Ένα (1) Οπτικό μικροσκόπιο με κάμερα Τουλάχιστον δύο (2) έτη 

Τμήμα 10: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού – 
Υπεριώδους 

Τουλάχιστον ένα (1) έτος για την εργασία και τα 
ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης, μέσω 
έγγραφης δέσμευσης του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
οδηγία 93/42/ΕΕC 

Τμήμα 11: Ένα (1) Φωτόμετρο Μικροπλακών Τουλάχιστον ένα (1) έτος 

Τμήμα 12: Μία (1) Συσκευή Οριζόντιας 
Ηλεκτροφόρησης 

Τουλάχιστον ένα (1) έτος 

Τμήμα 13: Μία Συσκευή (1) Κάθετης Ηλεκτροφόρησης 
με εξάρτημα ηλεκτροφορητικής μεταφοράς και 
τροφοδοτικό 

Τουλάχιστον ένα (1) έτος 

Τμήμα 14: Μία (1) Συσκευή Λυοφιλιωτή  Τουλάχιστον ένα (1) έτος 

 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή132 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής 
ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 
της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής133  

Δεν προβλέπεται. 
 

                                                           
132 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016 
133 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο διαγωνισμός αφορά στην Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας 
κομποστοποίησης, αξιοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην 
Αλίαρτο, ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω είδη συστημάτων/εξοπλισμού ανά Τμήμα: 

Τμήμα 1: Μία (1) Συσκευή Ενθυλακωτή 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 
To σύστημα να αποτελείται από τη συσκευή ενθυλάκωσης, 
τα κατάλληλα ακροφύσια για την παραγωγή του προϊόντος 
και μαγνητικό αναδευτήρα. 

ΝΑΙ  
 

1.2 
Η συσκευή, να είναι κατάλληλη για τη δημιουργία bead 
(σταγονιδίων) και core-shell capsules (κάψουλες με 
εξωτερική μεμβράνη).  

ΝΑΙ  
 

1.3 Ο ρυθμός ροής της αντλίας να είναι: 0.5 – 200 mL/min. ΝΑΙ   

1.4 Ο μέγιστος ρυθμός δείγματος να είναι 600 mL/h. ΝΑΙ   

1.5 Το ελάχιστο απαιτούμενο δείγμα να είναι 5 mL. ΝΑΙ   

1.6 Να δέχεται δείγματα με μέγιστο ιξώδες έως 300 cps. ΝΑΙ   

1.7 
Να μπορεί να παράξει ενθυλακωμένο προϊόν μεγέθους 
150μm – 4000 μm (αναλόγως το ακροφύσιο που 
χρησιμοποιεί) 

ΝΑΙ  
 

1.8 

Nα διαθέτει ακροφύσιο για το σχηματισμό bead και 
ξεχωριστό ακροφύσιο για την παραγωγή shell capsules. Να 
μπορεί να αλλάζει ακροφύσιο ανάλογα την επιθυμητή 
εφαρμογή. 

ΝΑΙ  

 

1.9 
Να μπορεί να δεχθεί κατάλληλο ακροφύσιο, ώστε να μπορεί 
να γίνει επεξεργασία και δειγμάτων με μεγαλύτερο ιξώδες 
(ιξώδες> 400 cps). 

ΝΑΙ  
 

1.10 Η απόδοση να προσεγγίζει το 100%. ΝΑΙ   

1.11 
Το όργανο να διαθέτει οθόνη αφής από όπου να ρυθμίζεται 
η συχνότητα της δόνησης, η ένταση του φωτός, η 
ηλεκτροστατική διασπορά (ηλεκτρόδιο) και η θέρμανση. 

ΝΑΙ  
 

1.12 
Να διαθέτει λάμπα stroboscope  για να διευκολύνει την 
παρατήρηση και τον έλεγχο των παραγόμενων σταγονιδίων 
σε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ  
 

1.13 
Να διαθέτει θερμαντήρα για τη θέρμανση κεριών, λιπών ή 
της ζελατίνας (όταν χρησιμοποιούνται σαν εξωτερική 
μεμβράνη). Το εύρος θέρμανσης να κυμαίνεται: 10 – 80°C. 

ΝΑΙ  
 

1.14 
Η συχνότητα δόνησης για τη δημιουργία σταγονιδίων να 
κυμαίνεται από 40 έως 6000 Hz. 

ΝΑΙ  
 

1.15 
Να διαθέτει ηλεκτρόδιο με τάση ηλεκτροδίου: 250 έως 
2500V 

ΝΑΙ  
 

1.16 
Να έρχεται με πλήρες σετ σωληνώσεων και πλήρες και  
έτοιμο για λειτουργία. 

ΝΑΙ  
 

1.17 Να περιλαμβάνεται εξωτερικός μαγνητικός αναδευτήρας. ΝΑΙ   

1.18 
Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας η οποία να ανοίγει σε 
περίπτωση που η πίεση ξεπεράσει το 1.5 bar. 

ΝΑΙ  
 

1.19 
Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και τα 
γυάλινα τμήματα από γυαλί 3.3 borosilicate glass. 

ΝΑΙ  
 

1.20 Να έχει διαστάσεις: 320 x 340 x 200 mm. ΝΑΙ   

1.21 
Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου και 
εργαστηριακό οδηγό που θα περιέχει θεωρία και εφαρμογές 
του οργάνου. 

ΝΑΙ  
 

 Γενικές Απαιτήσεις    
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2.1 

Για τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης ο συμμετέχων 
οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώσει τον αριθμό του 
παραγώγου ή του εισαγωγέα στο Εθνικό Μητρώο   
Παραγώγων (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Ε.Ο.Α.Ν.  

ΝΑΙ  

 

 

Τμήμα 2: Μία (1) Συσκευή Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 Να δέχεται λυχνίες κοίλης καθόδου (Hollow Cathode Lamps). ΝΑΙ   

1.2 
Να πραγματοποιεί διόρθωση υποβάθρου με λυχνία 
δευτερίου κοίλης καθόδου (D2 Hollow Cathode Lamp). 

ΝΑΙ  
 

1.3 

Η εναλλαγή μεταξύ των τεχνικών της φλόγας και του 
γραφίτη να γίνεται με τρόπο εύκολο και γρήγορο για το 
χρήστη, για το λόγο αυτό το σύστημα να διαθέτει διπλό 
ατομοποιητή (οι ατομοποιητές των δύο τεχνικών να 
βρίσκονται τοποθετημένοι στο ίδιο τμήμα) . 

ΝΑΙ  

 

1.4 
Να δέχεται (προαιρετικά) σύστημα σχηματισμού υδριδίων 
για μελλοντική αναβάθμιση για τον προσδιορισμό 
ιδιαίτερων στοιχείων πχ υδράργυρος. 

ΝΑΙ  
 

2. Λειτουργία Φλόγας ΝΑΙ   

2.1 
Η κεφαλή καύσης (burner head) να είναι κατασκευασμένη 
από τιτάνιο και να αναγνωρίζεται αυτόματα από το 
σύστημα.  

ΝΑΙ  
 

2.2 
Να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους και της γωνίας της 
κεφαλής καύσης μεταξύ 0ο και 90ο. 

ΝΑΙ  
 

2.3 
Ο νεφελοποιητής (nebulizer) να είναι ρυθμιζόμενος και να 
διαθέτει κεραμική σφαίρα.  

ΝΑΙ  
 

2.4 
Ο θάλαμος εκνέφωσης να διαθέτει σπόιλερ ροής για 
υδατικά και οργανικά διαλύματα.   

ΝΑΙ  
 

2.5 

Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας, να διατίθενται πολλαπλοί 
αισθητήρες παρακολούθησης της κεφαλής καύσης, σύστημα 
διαχείρισης αερίων, αυτόματο κλείσιμο της λειτουργίας της 
φλόγας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πτώσης της 
πίεσης των αερίων. 

ΝΑΙ  

 

3. Λειτουργία Φούρνου Γραφίτη ΝΑΙ   

3.1 Να διαθέτει εγκάρσια θερμαινόμενο φούρνο γραφίτη. ΝΑΙ   

3.2 
Να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματου 
δειγματολήπτη. 

ΝΑΙ  
 

3.3 
Το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας να είναι από 0ο ως 
3000 οC, προγραμματιζόμενο σε ενδιάμεσα βήματα των 0,5 
οC  

ΝΑΙ  
 

3.4 
Να διαθέτει ρυθμό θέρμανσης ως και 3000 οC/s με έλεγχο 
της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ  
 

3.5 
Να δέχεται πυρολυτικά επικαλυμμένους γραφίτες, οι οποίοι 
να δέχονται δείγμα ως 50 μL και να είναι 
αυτοευθυγραμμιζόμενοι.  

ΝΑΙ  
 

4. 
Αυτόματος Δειγματολήπτης για τη Λειτουργία του 
Φούρνου Γραφίτη 

ΝΑΙ  
 

4.1 
Να μην υπερβαίνει τις εξής διαστάσεις σε mm (W x D x H): 
255 x 400 x 555 

ΝΑΙ  
 

4.2 Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 7.5 kg ΝΑΙ   

4.3 
O ελάχιστος όγκος της πιπέτας του δειγματολήπτη σε ένα 
βήμα, να είναι 1 μl 

ΝΑΙ  
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4.4 Να διαθέτει 100 θέσεις των 1,5 ml και 8 θέσεις των 5 ml. ΝΑΙ   

4.5 Να διαθέτει αυτόματους κύκλους έκλπυσης και καθαρισμού. ΝΑΙ   

4.6 
Ο μέγιστος παράγοντας αραίωσης ενός βήματος να είναι 
μεγαλύτερος από 780. 

ΝΑΙ  
 

4.7 
Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης με 
αυτόματη προετοιμασίας προτύπων διαλυμάτων (standard) 
από ένα πυκνό διάλυμα (stock standard). 

ΝΑΙ  
 

5. Οπτικό Τμήμα ΝΑΙ   

5.1 Να διαθέτει σπεκτρόμετρο τύπου Czerny Turner, έγκλειστο, 
με δυνατότητα καθαρισμού καθαριζόμενη. 

ΝΑΙ  
 

5.2 Να διαθέτει εστιακή απόσταση 350/389 mm. ΝΑΙ   

5.3 Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας μονής ή/και διπλής 
δέσμης. 

ΝΑΙ  
 

5.4 Να διαθέτει περιστρεφόμενο μονοχρωμάτορα, τουλάχιστον 
1750 lines/min. 

ΝΑΙ  
 

5.5 
Να διαθέτει εύρος μήκους κύματος 185-900 nm με 
αναπαραγωγιμότητα μικρότερη από 0.006 nm και αυτόματη 
επιλογή slit μεταξύ 0.2 – 0.3 – 0.5 – 0.8 – 1.2 nm 

ΝΑΙ  
 

5.6 Να διαθέτει διόρθωση υποβάθρου με λυχνία κοίλης 
καθόδου δευτερίου (D2 hallow cathode lamp) 

ΝΑΙ  
 

5.7 Να διαθέτει ανιχνευτή στερεάς κατάστασης. ΝΑΙ   

5.8 Να διαθέτει ανιχνευτή γραμμικής ανάγνωσης εύρους 0.1-
100% 

ΝΑΙ  
 

5.9 
Να διαθέτει περιστρεφόμενο υποδοχέα λυχνιών 8 θέσεων, 
με βάση που να δέχεται συμβατικές λυχνίες HCL, διαμέτρου 
37.1 mm.  

ΝΑΙ  
 

5.10 

Οι λυχνίες να τοποθετούνται στον περιστρεφόμενο 
υποδοχέα κατακόρυφα (το μήκος τους να είναι παράλληλο 
προς το σώμα του χρήστη κατά την τοποθέτηση), να 
επιλέγονται με περιστροφή τους προς την οπτική διαδρομή 
(ελεγχόμενες από τον Η/Υ) και να ευθυγραμμίζονται σε 
βήματα του 0,1 mm. 

ΝΑΙ  

 

6. Σύστημα Διαχείρισης Αερίων ΝΑΙ   

6.1 
Να είναι ικανό να διαχειριστεί τα εξής αέρια: ακετυλένιο, 
οξείδιο του αζώτου, (συμπιεσμένο) αέρα, αργό 

ΝΑΙ  
 

7. Λογισμικό ΝΑΙ   

7.1 Να διαθέτει προρυθμισμένες αναλυτικές μεθόδους. ΝΑΙ   

7.2 Να διαθέτει παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας πχ 
διαγράμματα ελέγχου 

ΝΑΙ  
 

7.3 Να είναι συμβατό με έκδοση Windows τουλάχιστον 8.1 (32-
Bit ή 64-Bit) 

ΝΑΙ  
 

7.4 

Να συνοδεύεται από Η/Υ με τα εξής ελάχιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
- Ανάλυση τουλάχιστον 1280 x 1024 pixels 

- Πληκτρολόγιο και ποντίκι 

- 2 θήρες USB 

ΝΑΙ  

 

8. Γενικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά    

8.1 Η βασική μονάδα (χωρίς αξεσουάρ) να μην ξεπερνά τις εξής 
διαστάσεις W x D x H σε mm: 830 x 780 x 600 

ΝΑΙ  
 

8.2 Η βασική μονάδα (χωρίς αξεσουάρ) να μην ξεπερνά σε 
βάρος τα 140 kg 

ΝΑΙ  
 

8.3 Να απαιτεί για τη λειτουργία της τροφοδοσία ρεύματος 230 
V, 50/60 Hz 

ΝΑΙ  
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8.4 Η βασική μονάδα (χωρίς αξεσουάρ) να εμφανίζει 
κατανάλωση ενέργειας όχι μεγαλύτερη από 1450 VA 

ΝΑΙ  
 

 

Τμήμα 3: Μία (1) Αυτόματη Συσκευή Kjeldahl (digestion block & distilation apparatus & scraper) 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 
Αυτόματη μονάδα πέψης Kjeldahl τουλάχιστον 20 θέσεων με 
σωλήνες 250/400 ml, Ø 42 mm 

ΝΑΙ  
 

1.2 

Να συνοδεύεται από ανυψωτήρα σωλήνων kjeldahl 
ηλεκτρικού τύπου, καπάκι αναρρόφησης και δίσκο 
προστασίας, στατώ δειγμάτων, σετ τουλάχιστον είκοσι (20) 
δοκιμαστικών σωλήνων Ø 42x300 mm, 250 ml  

ΝΑΙ  

 

1.3 
Αντλία ηλεκτρικού τύπου με λειτουργία ανακυκλοφορίας για 
τη δημιουργία κενού στο σύστημα χώνευσης  

ΝΑΙ  
 

1.4 Συσκευή εξουδετέρωσης ατμών (scrubber) ΝΑΙ   

Πλήρες σύστημα Kjeldhal αποτελούμενο από τα ακόλουθα τμήματα και τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

2. 
Αυτόματη συσκευή πέψης με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  
 

2.1 Πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα πέψης, κατάλληλη για 
χωνεύσεις με υγρή μέθοδο υγρών και στερεών δειγμάτων. 

  
 

2.2 
Κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές όπως προσδιορισμός 
αζώτου και πρωτεϊνών με τη μέθοδο Kjeldahl, 
περιβαλλοντικές αναλύσεις (π.χ. COD). 

ΝΑΙ  
 

2.3 
Όλες οι λειτουργίες να διεξάγονται με ιδιαίτερη ασφάλεια 
για το χρήστη με ηλεκτροκίνητη βύθιση και ανύψωση των 
σωλήνων πέψης. 

ΝΑΙ  
 

2.4 

Να διαθέτει LCD οθόνη με ενδείξεις και γραφικά που να 
βοηθούν το χρήστη στην καθοδήγηση με εύκολο και 
γρήγορο τρόπο, τόσο στη ρύθμιση όσο και στην 
παρακολούθηση των διαφόρων φάσεων της πέψης. 

ΝΑΙ  

 

2.5 
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: από θερμοκρασία 
περιβάλλοντος έως τουλάχιστον 450 0C 

ΝΑΙ  
 

2.6 
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται με 
μικροεπεξεργαστή. 

ΝΑΙ  
 

2.7 Ακρίβεια θερμοκρασίας: + 0.5 0C ή καλύτερη. ΝΑΙ   

2.8 
Να παρέχει ανύψωση της θερμοκρασίας στο μπλόκ της 
χώνευσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 4200C σε 
χρόνο ίσο ή μικρότερο των 20min. 

ΝΑΙ  
 

2.9 
Με δυνατότητα ταυτόχρονης πέψης είκοσι (20) τουλάχιστον 
δειγμάτων. 

ΝΑΙ  
 

2.10 Η πέψη να γίνεται σε σωλήνες όγκου 250 ml και 400ml. ΝΑΙ   

2.11 

Να διαθέτει ικανότητα χρονικού προγραμματισμού του 
χρόνου χώνευσης σε χρόνο μέχρι τουλάχιστον 990min. Σε 
κάθε πρόγραμμα εργασίας να είναι δυνατόν να επιλεγούν 
έως τουλάχιστον  τέσσερις (4) θερμοκρασίες με αντίστοιχες 
διάρκειες θέρμανσης . 

ΝΑΙ  

 

2.12 

Να διαθέτει ενσωματωμένα τουλάχιστον 50 προγράμματα 
θέρμανσης εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 να δίνουν τη 
δυνατότητα επιλογής και ρύθμισης των παραμέτρων από το 
χρήστη (ρύθμιση τεσσάρων κλιμακωτών σταδίων θέρμανσης 
σε κάθε πρόγραμμα με τους αντίστοιχους χρόνους) . 

ΝΑΙ  

 

2.13 
Με αυτόματη ανίχνευση βλάβης του αισθητηρίου 
θερμοκρασίας και με μήνυμα ένδειξης της βλάβης. 

ΝΑΙ  
 

2.14 
Διαθέτει ακουστικό και οπτικό σήμα με τη λήξη του κύκλου 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ  
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2.15 
Με δυνατότητα ασφαλούς απομάκρυνσης του ατμού χωρίς 
τη χρήση απαγωγού. 

ΝΑΙ  
 

2.16 
Με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη που 
να εξασφαλίζει ιδιαίτερη αντοχή στις χημικές ουσίες και στις 
διαβρώσεις. 

ΝΑΙ  
 

2.17 

Η διάταξη να εξασφαλίζει την ασφάλεια στη χρήση και 
εργασία σε συνθήκες που αναπαράγονται εύκολα, με 
ιδιαίτερη εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου ανάλυσης και 
χώρου εργασίας. 

ΝΑΙ  

 

2.18 Με αυτόματη βαθμονόμηση της θερμοκρασίας. ΝΑΙ   

2.19 Να διαθέτει USB interface. ΝΑΙ   

3. Συσκευή εξουδετέρωσης ατμών με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  
 

3.1 

Συσκευή κατάλληλη για εξουδετέρωση τοξικών και 
διαβρωτικών ατμών που προέρχονται από τη συσκευή 
πέψης. Να έχει ικανότητα εξουδετέρωσης όξινων, αλλά και 
βασικών ατμών. 

ΝΑΙ  

 

3.2 
Να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με εποξεική βαφή που 
εξασφαλίζει ιδιαίτερη αντοχή στις διαβρώσεις 

ΝΑΙ  
 

3.3 
Να λειτουργεί σε τρεις φάσεις: τη συμπύκνωση, την 
εξουδετέρωση και – προαιρετικά- την προσρόφηση με 
ενεργό άνθρακα. 

ΝΑΙ  
 

4. Αντλία νερού με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   

4.1 

Αντλία νερού κατάλληλη για σύνδεση με την ανωτέρω  
συσκευή εξουδετέρωσης ατμών. Να διαθέτει κατάλληλο 
δοχείο για συνεχή επανακυκλοφορία του νερού και 
εξοικονόμησή του. 

ΝΑΙ  

 

4.2 Να διαθέτει κατασκευή ανθεκτική σε διαβρώσεις. ΝΑΙ   

4.3 
Να διαθέτει ρύθμιση ισχύος του χρησιμοποιούμενου κενού 
με κατάλληλο ποτενσιόμετρο. 

ΝΑΙ  
 

4.4 
Να διαθέτει προγράμματα λειτουργίας, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της πέψης του δείγματος. 

ΝΑΙ  
 

4.5 Να έχει ικανότητα ρύθμισης ροής έως και 35 lt/min ΝΑΙ   

4.6 
Να διαθέτει, στρόφιγγα για αποστράγγιση και λαβές για την 
εύκολη μετακίνησή της. 

ΝΑΙ  
 

5. Αυτόματη συσκευή απόσταξης με τα ακόλουθα 
τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ  
 

5.1 

Συσκευή απόσταξης με ατμό, αυτοματοποιημένη σε όλες τις 
φάσεις λειτουργίας, κατάλληλη για προσδιορισμό 
αμμωνιακού αζώτου, πρωτεϊνικού αζώτου, νιτρικού αζώτου, 
φαινολών, πτητικών λιπαρών οξέων, κυανιούχων, διοξειδίου 
του θείου, περιεκτικότητας αλκοόλης σε τροφές και 
ζωοτροφές, δημητριακά, νερό, έδαφος κ.α. 

ΝΑΙ  

 

5.2 
Να επιτρέπει τη χρήση σωλήνων διαφόρων διαστάσεων ή 
φιαλών Kjeldahl χωρητικότητας έως και 1000 ml.  

ΝΑΙ  
 

5.3 

Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που να προειδοποιεί το 
χρήστη σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί ο σωλήνας 
του δείγματος στη θέση του, σε περίπτωση που δεν έχει 
κλείσει το εμπρόσθιο κάλυμμα ασφαλείας ή σε περίπτωση 
απουσίας νερού ψύξης . 

ΝΑΙ  

 

5.4 
Να διαθέτει ψυκτήρα από τιτάνιο που να εξασφαλίζει 
γρήγορη ψύξη με εξοικονόμηση νερού ψύξης και splash 
κεφαλή από πολυπροπυλένιο με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. 

ΝΑΙ  
 

5.5 
Να διαθέτει ικανότητα σύνδεσης μέσω εξωτερικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.   

ΝΑΙ  
 

5.6 Να συνοδεύεται από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ΝΑΙ   
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(laptop) με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
επεξεργαστή Intel Core i5 1035G1, μνήμη RAM 8GB, κάρτα 
γραφικών Intel UHD Graphics, σκληρό δίσκο 512GB, οθόνη 
HD IPS 1920 x 1080pixel, λειτουργικό σύστημα Windows 10 
professional. 

5.7 
Με δυνατότητα αποθήκευσης συνολικά τουλάχιστον 10 
προγραμμάτων. 

ΝΑΙ  
 

5.8 Να διαθέτει λειτουργία user management  ΝΑΙ   

5.9 

Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με εκτυπωτή 
ή υπολογιστή. Να διαθέτει θύρες: Ethernet, 2 x USB, RS232 
και TTL. Να διαθέτει και ικανότητα ασύρματης σύνδεσης 
WiFi.  

ΝΑΙ  

 

5.10 
Η ρύθμιση όλων των παραμέτρων να γίνεται σε έγχρωμη 
οθόνη αφής διάστασης τουλάχιστον 7’’. 

ΝΑΙ  
 

5.11 
Με κατασκευή από technopolymer ή αντίστοιχο υλικό, 
κατάλληλη για υψηλή προστασία από χημικές ουσίες, 
διαβρώσεις και μηχανικές καταστροφές. 

ΝΑΙ  
 

5.12 
Να πραγματοποιεί απόσταξη για συλλογή 100 ml 
αποστάγματος σε χρόνο 4 min ή μικρότερο.  

ΝΑΙ  
 

5.13 
Με ικανότητα αυτόματης απομάκρυνσης των υπολειμμάτων 
της απόσταξης και των υπολειμμάτων τιτλοδότησης  

ΝΑΙ  
 

5.14 Επαναληψιμότητα: < 1% ΝΑΙ   

5.15 Να παρέχει βαθμό ανάκτησης: > 99.5%  ΝΑΙ   

5.16 Όρια ανίχνευσης: > 0.1 mg αζώτου.  ΝΑΙ   

5.17 
Nα δύναται να λειτουργεί με μικρή κατανάλωση ύδατος 
ψύξεως, σε ροή 1L/min ή λιγότερο. 

ΝΑΙ  
 

5.18 

Να διαθέτει προγραμματιζόμενες (αυτόματες) λειτουργίες: 
I.  Αραίωση δείγματος με νερό: 0-200 ml 
II. Προσθήκη υδροξειδίου του νατρίου: 0-150 ml 
III.Προσθήκη βορικού οξέος: 0-100 ml 
IV.Χρονική διάρκεια απόσταξης. 
V. Χρόνος υστέρησης: 0-99 min 
VI.Ρυθμός ροής ατμού: 10-100% 

ΝΑΙ  

 

 Να συνοδεύεται από:    

5.19 

Δοκιμαστικό σωλήνα διαστάσεων 42 x 300 mm, μία φιάλη 
συλλογής 250 ml, σετ σωλήνων, λαβίδα συγκράτησης 
δοκιμαστικών σωλήνων και σωλήνα σύνδεσης με παροχή 
νερού. 

ΝΑΙ 

 

 

5.20 

Κάθετη ηλεκτροφόρηση για ταυτόχρονο τρέξιμο 2 
τουλάχιστον gel (και μελλοντικά 4), πάχους gel 0,75μμ, με 
ικανότητα τρεξίματος παρασκευασμένων και έτοιμων gel 8,0 
x 7,3cm, ικανότητα χρήσης IPG Wells, ηλεκτρόδια από 
πλατίνα, με ικανότητα διεξαγωγής Western transfer στο 
δοχείο της ηλεκτροφόρησης, με αναλώσιμα για 
προετοιμασία Stain-Free πηκτών ακρυλαμιδίου του ίδιοι 
οίκου κατασκευής με τη συσκευή, οι Διαστάσεις να μην 
ξεπερνούν (ΠxΜxΥ): 13x18x20cm 

ΝΑΙ 

 

 

5.21 

Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον 
κατασκευαστικό οίκο του συστήματος για συμμετοχή του 
στο διαγωνισμό. Να επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του 
κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ  

 

6. Ειδικές Απαιτήσεις    

6.2 

Να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία και να 
συνοδεύεται και από όλα τα προβλεπόμενα από τον 
κατασκευαστή μικροϋλικά εγκατάστασης και αρχικής 
λειτουργίας (στα 220V / 50Hz)  

ΝΑΙ  
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6.3 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει το σύστημα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

ΝΑΙ  
 

6.6 

Μετά τη λήξη της παρεχόμενης εγγύησης, η προμηθεύτρια 
Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη Τεχνική & Επιστημονική 
υποστήριξη των προσφερόμενων οργάνων είτε στα πλαίσια 
ετήσιου συμβολαίου συντήρησης είτε σε ελεύθερη βάση. 

ΝΑΙ  

 

 

Τμήμα 4: Μία (1) Συσκευή qPCR (quantitativePCR) 2 κανάλια, 96 θέσεις 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου, με τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις: 

1.  
Να είναι θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real 
Time PCR), τεχνολογίας Peltier, με μπλοκ χωρητικότητας 96 
σωληναρίων όγκου 0,2ml. 

ΝΑΙ  
 

2.  
Να διαθέτει μπλόκ αντίδρασης τεχνολογίας peltier με 
τουλάχιστον έξι θερμοηλεκτρικά στοιχεία. 

ΝΑΙ  
 

3.  

Το μπλόκ αντίδρασης να διαθέτει ειδική σχεδίαση η οποία 
παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια στη μικρότερη 
μάζα για ταχύτατη εναλλαγή θερμότητας και άμεση 
επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας και στις 96 θέσεις 
τοποθέτησης σωληναρίων του μπλόκ. 

ΝΑΙ  

 

4.  

Να κλείνει αεροστεγώς το χώρο γύρω από τα στοιχεία 
peltier έτσι ώστε να περιορίζει την συμπύκνωση των 
υδρατμών παρέχοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα 
στοιχεία peltier. 

ΝΑΙ  

 

5.  

Να διαθέτει ομοιομορφία θερμοκρασίας από βοθρίο σε 

βοθρίο ±0,4oC ή καλύτερη, εντός 10sec από την άφιξη στους 

90oC. 

ΝΑΙ  

 

6.  
Να διαθέτει δύο τρόπους ελέγχου της θερμοκρασίας: i) 
βάσει συνάρτησης όγκου δείγματος και ii) με απευθείας 
μέτρηση της θερμοκρασίας του μπλοκ. 

ΝΑΙ  
 

7.  

Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης πρωτοκόλλων 
θερμοκρασιακής διαβάθμισης (temperature gradient) σε 

εύρος θερμοκρασιών 30 - 99oC ή ευρύτερο με 

προγραμματιζόμενο «παράθυρο» μεγαλύτερο των 22oC για 

εύκολη, γρήγορη και οικονομική βελτιστοποίηση νέων 
πρωτοκόλλων σε ένα μόνο πείραμα. 

ΝΑΙ  

 

8.  
Να διαθέτει οχτώ τουλάχιστον ζώνες θερμοκρασιακής 
διαβάθμισης (temperature gradient) τουλάχιστον. 

ΝΑΙ  
 

9.  
Να διαθέτει μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 

τουλάχιστον 5oC/sec. 
ΝΑΙ  

 

10.  Να είναι κατάλληλο και για εφαρμογές fast PCR. ΝΑΙ   

11.  Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος 0-99oC ή ευρύτερο. ΝΑΙ   

12.  Να διαθέτει ακρίβεια θερμοκρασίας ±0,2oC ή καλύτερη. ΝΑΙ   

13.  
Να επιτρέπει χρήση όγκου αντίδρασης από 1-45μl κατ’ 
ελάχιστο. 

ΝΑΙ  
 

14.  

Να διαθέτει οπτικό σύστημα με πηγές φωτός τεχνολογίας 
LED, το οποίο να είναι κεντραρισμένο πάνω από κάθε 
βοθρίο (well) επιτρέποντας στο φως να είναι πάντα σταθερό 
και βέλτιστο για χωρίς να απαιτείται ομαλοποίηση με χρήση 
παθητικής χρωστικής αναφοράς τύπου ROX ή αντίστοιχης. 
Να μην απαιτεί περιοδική βαθμονόμηση με χρωστικές. 

ΝΑΙ  

 

15.  
Να παρέχει δυνατότητα εκτέλεσης πολυπλεκτικών 
αντιδράσεων (multiplex) και να δύναται να χρησιμοποιηθεί 

ΝΑΙ  
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σε εφαρμογές single-color Fluorescence Resonance Energy 
Transfer (FRET). 

16.  
Tο οπτικό σύστημα του οργάνου να παρέχει ταχύτατη 
σάρωση σε χρόνο μικρότερο των 13 sec για χρήση όλων των 
διαθέσιμων καναλιών του οργάνου. 

ΝΑΙ  
 

17.  

Να διαθέτει εύρος μέτρησης: 450 έως 580nm ή ευρύτερο. 
Να είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ακόλουθες χρωστικές: 
FAM, SYBR Green Ι, VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540, CAL Fluor 
Orange 560 και να επιτρέπει την εκτέλεση αντιδράσεων 
χημείας FRET. 

ΝΑΙ  

 

18.  
Να είναι εργοστασιακά βαθμονομημένο για όλες τις 
παραπάνω χρωστικές. 

ΝΑΙ  
 

19.  
Να διαθέτει εντός του λογισμικού του ειδική ρουτίνα για 
βαθμονόμηση και επιπλέον χρωστικών από τον ίδιο το 
χρήστη. 

ΝΑΙ  
 

20.  

Το δυναμικό εύρος του συστήματος να είναι τουλάχιστον 10 
τάξεις μεγέθους, ενώ να επιτρέπει την ανίχνευση έως και 
ενός (1) αντιγράφου γονιδίου σε ανθρώπινο γενομικό DNA 
εξασφαλίζοντας μέγιστη ευαισθησία. 

ΝΑΙ  

 

21.  
Να είναι ανοικτό σύστημα, ελεύθερης επιλογής 
αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. 

ΝΑΙ  
 

22.  
Να διαθέτει ηχητικό σήμα όταν επιτυγχάνεται η ζητούμενη 
θερμοκρασία σε κάθε βήμα του πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ  
 

23.  
Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά 
από διακοπή ρεύματος. 

ΝΑΙ  
 

24.  
Να είναι εργοστασιακά βαθμονομημένο για όλες τις 
παραπάνω χρωστικές. 

ΝΑΙ  
 

25.  

Να συνοδεύεται από λογισμικό (software) συμβατό με 
Windows το οποίο θα πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 
i. πλήρη έλεγχο του οργάνου 
ii. Ανάλυση πρότυπης καμπύλης με αυτόματο υπολογισμό 
του PCR efficiency. 
iii. Μελέτες γονιδιακής έκφρασης με μεθόδους ΔCq και 
ΔΔCq, κάνοντας χρήση πολλαπλών γονιδίων αναφοράς και 
υπολογίζοντας τις αποδόσεις (reaction efficiencies) 
πολλαπλών γονιδίων. 
iv. Μελέτες γονιδιακής έκφρασης με σύγκριση 
αποτελεσμάτων από πολλαπλά πειράματα, χωρίς να 
απαιτείται η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχεία Excel. 
v. Αναλύσεις με ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών γονιδίων 
αναφοράς. 
vi. Διαχωρισμό αλληλομόρφων και γονοτυπική ανάλυση. 
vii. Ανάλυση καμπύλης τήξης. 
viii. Ανάλυση end-point. 
ix. Εξαγωγή γραφικών παραστάσεων, αποτελεσμάτων σε 
αρχεία Word, Excel, PowerPoint. 
x. Να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης του σε συστήματα 
LIMS (Laboratory Information Management System) 
xi. να παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση με κωδικό σε 
πολλαπλούς χρήστες. 

ΝΑΙ  

 

26.  

Να διατίθεται προς μελλοντική επέκταση του συστήματος 
επιπλέον λογισμικό για αυτόματη στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων με t-tests, one-way ANOVA και two-way 
ANOVA. Τα αποτελέσματα να φαίνονται με τη μορφή 
γραφημάτων όπως chart bars, dot blots, box, whiskey plots, 

ΝΑΙ  
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με δυνατότητα επεξεργασίας τους και ενσωματωμένα τα 
στατιστικά στοιχεία, ενώ η εξαγωγή των αποτελεσμάτων να 
μπορεί να γίνεται και σε έτοιμες για δημοσίευση εικόνες 
(JPEG, png, bitmat format). Να παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα σχεδιασμού περίπλοκων πειραματικών 
διαδικασιών που να περιλαμβάνουν τεχνικές επαναλήψεις 
και βιολογικά γκρουπ με σαφή και εύκολο διαχωρισμό 
μεταξύ τους βασισμένο στη χρήση διαφορετικών χρωμάτων. 

27.  

Να διατίθεται προς μελλοντική επέκταση του συστήματος 
επιπλέον λογισμικό για χρήση σε εφαρμογές High Resolution 
Melting (HRM), το οποίο να επιτρέπει αναλύσεις όπως 
mutation discovery/gene scanning, SNP genotyping, DNA 
methylation analysis, HLA compatibility typing, association 
(case control) studies, DNA fingerprinting κλπ. 

ΝΑΙ  

 

28.  

i. Να συνοδεύεται από πλήρη ηλεκτρονικό υπολογιστή 
τελευταίας τεχνολογίας με τα ακόλουθα ελάχιστα 
τεχνικά χαρακτηριστικά:  

ii. Επεξεργαστή Quad core στα 2,5 GHz,  
iii. μνήμη RAM 8 GB,  
iv. σκληρό δίσκο 1TB,  
v. DVD RW,  

vi. Έγχρωμη επίπεδη οθόνη TFT 18΄΄,  
vii. έγχρωμο εκτυπωτή έγχυσης μελάνης,  

viii. λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 
professional ή νεότερο. 

ΝΑΙ  

 

29.  
Η συσκευή να είναι ελεύθερης επιλογής αντιδραστηρίων και 
να διαθέτει άδεια για χρήση σε εφαρμογές PCR (PCR 
Licensed). 

ΝΑΙ  
 

30.  Να φέρει σήμανση CE mark ΝΑΙ   

31.  Τάση λειτουργίας 220Volt ΝΑΙ   

32.  

Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται 
υποχρεωτικά σε προσπέκτους και τεχνικά εγχειρίδια του 
κατασκευαστικού οίκου, τα οποία να συμπεριλαμβάνονται 
στην τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ  

 

 

Τμήμα 5: Ένα (1) Φλογοφωτόμετρο 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
Φλογοφωτόμετρο συνοδευόμενο από φίλτρα για ανάλυση 
Na, K, Ca και Li συνοδευόμενο από αεροσυμπιεστή (air 
compressor) 

ΝΑΙ  
 

2.  

Να είναι φλογοφωτόμετρο αυτόνομης λειτουργίας (stand 
alone) κατάλληλο για τον προσδιορισμό Καλίου (K), Νατρίου 
(Na), Ασβεστίου (Ca) και Λιθίου (Li), σε πλήθος εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων νερού, εκχυλισμάτων 
κορεσμού εδαφικής πάστας και άλλα ρευστά. 

ΝΑΙ  

 

3.  

Να διαθέτει ευαισθησία ίση ή καλύτερη από:  
- Για το K: 0,5 ppm  
- Για το Na: 0,5 ppm  
- Για το Ca: 15 ppm 
- Για το Li: 0,5 ppm 

ΝΑΙ  

 

4.  

Να διαθέτει εύρος λειτουργίας  τουλάχιστον ίσο με: 
- Για το K: 0 - 100ppm,  
- Για το Na: 0 - 100ppm,  
- Για το Ca: 0 - 100ppm, 

ΝΑΙ  
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- Για το Li: 0 - 100ppm, 

5.  Να διαθέτει επαναληψιμότητα: +1%. ΝΑΙ   

6.  
Να διαθέτει εγκατεστημένα τα αντίστοιχα φίλτρα για τον 
προσδιορισμό K, Na, Ca, Li. 

ΝΑΙ  
 

7.  Η επιλογή των φίλτρων να γίνεται αυτόματα. ΝΑΙ   

8.  

Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη στην οποία απεικονίζονται οι 
πραγματοποιούμενες μετρήσεις και πληκτρολόγιο με 
πλήκτρα μέσω του οποίων γίνεται ο έλεγχος και γενικότερα 
ο χειρισμός του οργάνου. 

ΝΑΙ  

 

9.  
Να έχει δυνατότητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων των 
μετρήσεων σε ppm και meq/L.   

ΝΑΙ  
 

10.  
Να έχει ενσωματωμένη ρουτίνα για τη βαθμονόμηση του με 
χρήση τουλάχιστο πέντε (5) σημείων για κάθε ένα από τα 
τέσσερα μετρούμενα στοιχεία.  

ΝΑΙ  
 

11.  
Ο καυστήρας του οργάνου να είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

ΝΑΙ  
 

12.  Το όργανο να διαθέτει αυτόματη ανάφλεξη της φλόγας. ΝΑΙ   

13.  
Ο έλεγχος του gain του οργάνου γίνεται από ενσωματωμένο 
μικροεπεξεργαστή. 

ΝΑΙ  
 

14.  

Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας τα οποία να 
περιλαμβάνουν: αυτόματη ανίχνευση της ύπαρξης φλόγας 
στον καυστήρα του οργάνου, αυτόματη διακοπή του αερίου 
καύσης.  

ΝΑΙ  

 

15.  
Το φλογοφωτόμετρο να διαθέτει κατάλληλη έξοδο για 
μελλοντική σύνδεση με εκτυπωτή. 

ΝΑΙ  
 

16.  
Να συνοδεύεται από κατάλληλη φιάλη καύσιμου αερίου για 
τη θέση του σε λειτουργία. 

ΝΑΙ  
 

17.  
Να συνοδεύεται από κατάλληλο φορητό αεροσυμπιεστή 
ελεύθερο ελαίου (oil free compressor). 

ΝΑΙ  
 

18.  
Το όργανο και ο αεροσυμπιεστής να λειτουργούν υπό τάση 
220V / 50Hz. 

ΝΑΙ  
 

19.  Να φέρει σήμανση κατά CE Merk. ΝΑΙ   

 

Τμήμα 6: Μία (1) Συσκευή Φυγόκεντρου Ψυχόμενη 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
Ψηφιακή ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρος ολικής 
χωρητικότητας φυγοκέντρησης 400ml (4x100ml), 28-32 
σωληναρίων των 15ml 

ΝΑΙ  
 

2.  
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (RPM): 15.000 min-1 με 
φυγόκεντρο δύναμη (RCF) 21.382xg. 

ΝΑΙ  
 

3.  

Η λειτουργία της να προγραμματίζεται και να ελέγχεται από 
μικροεπεξεργαστή με ψηφιακό χειριστήριο επιλογής 
παραμέτρων φυγοκέντρησης και οθόνη ψηφιακών ενδείξεων 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ  

 

Με τον επιλογέα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επιλέγονται και να προγραμματίζονται τα παρακάτω: 

1.  
Χρόνο διάρκειας φυγοκέντρησης: ρυθμιζόμενη από 0-99’ λεπτά 
σε βηματισμούς 1’ λεπτού και ρυθµιζόµενη από 0 – 59 δλ σε 
βηµατισµούς 1 δευτερολέπτου. 

ΝΑΙ  
 

2.  Διαρκή λειτουργία ΝΑΙ   

3.  
Ταχύτητα περιστροφής RPM (στροφές/λεπτό): από 500 RPM 
(στροφές ανά λεπτό) µέχρι το µέγιστο. 

ΝΑΙ  
 

4.  Ακτίνα φυγόκεντρης περιστροφής RAD/mm ΝΑΙ   

5.  RCF Σχετική επιτάχυνση φυγόκεντρης κίνησης ΝΑΙ   
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6.  
Βαθµίδες ταχύτητας εκκίνησης 1 – 9: Βαθµίδα 9 = συντοµότατος 
χρόνος εκκίνησης, βαθµίδα 1 =βραδύτατος χρόνος εκκίνησης. 

ΝΑΙ  
 

7.  

Βαθµίδες πέδησης 0 – 9: Βαθµίδα 9 = συντοµότατος χρόνος 
τερµατισµού της λειτουργίας, βαθµίδα 1 = βραδύς χρόνος 
τερµατισµού της λειτουργίας, βαθµίδα 0 = βραδύτατος χρόνος 
τερµατισµού της λειτουργίας (τερµατισµός της λειτουργίας χωρίς 
επίδραση πέδησης). 

ΝΑΙ  

 

8.  
T/°C Θερµοκρασία (µόνο σε φυγόκεντρες µηχανές µε ψύξη): 
δυνατότητα ρύθµισης από -20°C µέχρι +40°C, σε βήµατα του 1°C 

ΝΑΙ  
 

9.  Δυνατότητα αποθήκευσης προγραµµάτων ΝΑΙ   

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγονται (με το αντίστοιχο πλήκτρο) και να παρατηρούνται τα παρακάτω: 

10.  Δυνατότητα σύντομης ψύξης (fast cool). ΝΑΙ   

11.  Δυνατότητα διατήρησης της επιλεγμένης θερμοκρασίας. ΝΑΙ   

12.  
Την δύναμη φυγοκέντρησης RCF σε συνάρτηση με την ακτίνα της 
κεφαλής και του εκάστοτε υποδοχέα. 

ΝΑΙ  
 

13.  
Δυνατότητα συντόμων φυγοκεντρήσεων με πλήκτρο 
Start/IMPULSE ως και απεριορίστου λειτουργίας. 

ΝΑΙ  
 

14.  Πλήκτρο, Stop και open για το άνοιγμα του καλύμματος . ΝΑΙ   

15.  
Ανάγνωση ταχύτητας ή φυγοκεντρικής δύναμης και 
υπολειπόμενου χρόνου. 

ΝΑΙ  
 

16.  Διάγνωση λανθασμένων ενεργειών ή βλαβών. ΝΑΙ   

17.  

Σύνολο επιλογών από τις άνω παραμέτρους να αποτελεί ένα 
πρόγραμμα φυγοκέντρησης, το οποίο αφού καθορισθεί, να 
παραμένει στη μνήμη έως ότου ο χειριστής αποφασίσει αλλαγή 
παραμέτρων. Η συσκευή να διατηρεί στη μνήμη το τελευταίο 
πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι 
διαδοχικές φυγοκεντρήσεις ιδίων δειγμάτων για τον ίδιο σκοπό 
να έχουν απόλυτη επαναληψιμότητα και αξιοπιστία. 

ΝΑΙ  

 

18.  

Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης σε μνήμη 10 διαφορετικών 
προγραμμάτων με δυνατότητα ανάκλησης συγκεκριμένου 
προγράμματος και διατήρηση στη μνήμη του τελευταίου 
προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε, έως ότου ο χειριστής 
αποφασίσει αλλαγή παραμέτρων.  

ΝΑΙ  

 

 Να  διαθέτει τα εξής συστήματα ασφαλείας:    

19.  
Έλεγχος μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας 
και οπτική ένδειξη. 

ΝΑΙ  
 

20.  

Κάλυμμα ασφαλείας διπλής λειτουργίας, που δεν ανοίγει όσο 
διαρκεί η περιστροφή, η δε περιστροφή να μην αρχίζει πριν 
κλείσει το κάλυμμα. Το κάλυμμα να ασφαλίζει με 
ηλεκτρομαγνητικό κλείστρο και ατσάλινο σύρτη, ο οποίος να 
είναι στέρεα κολλημένος στο κάλυμμα, το οποίο θα συγκρατείται 
από ισχυρά στηρίγματα, να έχει δε τη δυνατότητα να ανοιχθεί με 
μηχανικό τρόπο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

ΝΑΙ  

 

21.  Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής από το κάλυμμα. ΝΑΙ   

22.  

Αν σημειωθεί διακοπή ρεύματος όσο η φυγόκεντρος λειτουργεί, 
όταν αποκατασταθεί το ρεύμα η φυγόκεντρος να μην συνεχίζει 
αλλά με οπτικό σήμα να ειδοποιεί για τη διακοπή, 
πληροφορώντας το χειριστή για τη διαταραχή της 
φυγοκέντρησης. 

ΝΑΙ  

 

23.  Προστασία του μοτέρ από υπερθέρμανση. ΝΑΙ   

24.  Προστασία του θαλάμου από υπερθέρμανση. ΝΑΙ   

25.  Σταθερή οπτική ένδειξη όταν το κάλυμμα ανοίξει. ΝΑΙ   

26.  Σταθερή οπτική LED ένδειξη στο πλήκτρο open. ΝΑΙ   

27.  
Αυτόματο κλείσιμο της παραγωγής ψύξης όταν το κάλυμμα 
ανοίξει. 

ΝΑΙ  
 

28.  Αυτόματο κλείσιμο της παραγωγής ψύξης μετά το τέλος του ΝΑΙ   
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προγραμματιζόμενου χρόνου. 

29.  
Να χρησιμοποιεί κινητήρα μεταβλητής συχνότητας (BRUSHLESS) 
και όχι κλασικό κινητήρα με ψήκτρες. Η ρύθμιση ταχύτητας να 
γίνεται με μεταβολή της συχνότητας και όχι της τάσης. 

ΝΑΙ  
 

30.  

Η φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 
του είδους της κεφαλής και αυτόματης προσαρμογής του 
μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα με την εκάστοτε 
χρησιμοποιούμενη κεφαλή. Το επίπεδο του θορύβου να είναι 
<64dBa. 

ΝΑΙ  

 

31.  Ο κάδος φυγοκέντρησης να είναι ανοξείδωτος. ΝΑΙ   

32.  
Να έχει υψηλή ποιότητα κατασκευής και υψηλής αντοχής 
χαλύβδινο πλαίσιο, φινιρισμένο με βαφή φούρνου. 

ΝΑΙ  
 

33.  

Η φυγόκεντρος να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους 
Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και Κατασκευής και 
ακτινοβολίας : EN 61010 part 1 & 2, EN 55011, VBG 1, VBG 4, VBG 
7z, VBG 20, DIN 58970, BS 4402, ΕΝ/ΕC 61236-1 class B . 

ΝΑΙ  

 

34.  

Να μπορεί να δεχθεί επτά ( 7) οριζόντιες (swing-out rotors) και 
έξη ( 6) γωνιακές κεφαλές (angle rotors), δύο για πλάκες Elisa , 2 
για κυτταροφυγοκέντρηση και δύο για μικροσωληνάρια 0,2-2ml. 
οι οποίες με την κατάλληλη εναλλαγή υποδοχέων, πλαισίων και 
συστολών επιτρέπουν τη φυγοκέντρηση: 
- Σωληναρίων διαφόρων ειδών και χωρητικοτήτων (π.χ. 

Falkon, Vacutainers, Sarstedt, απλά, κωνικά κ.λπ.) από 1 έως 
100 ml. 

- 30 σωληναρίων Eppendorf, Becton Dickinson microtainer και 
Beckman microlitre. 

- 24 τριχοειδών σωληναρίων. 
- Πλακών μικροτιτλοποίησης, culture plates. 
- Αντικειμενοφόρων πλακών για κυτταροφυγοκέντρηση. 

ΝΑΙ  

 

 Nα προσφερθεί με τον ακόλουθο εξοπλισμό:    

35.  
οριζόντια , αρθρωτή κεφαλή  για 4 θέσεις δοχείων  έως 200 ml, 4 
φορείς και 8 δοχεία και 4 υποδοχείς για 4 κωνικούς σωλήνες 
(τύπου falcon ) 50 ml 

ΝΑΙ  
 

36.  
κεφαλή σταθερής γωνίας με 6  υποδοχείς για 6 κωνικούς 
σωλήνες (τύπου falcon ) 15 ml και  με 6  υποδοχείς για 6 
κωνικούς σωλήνες (τύπου falcon ) 50 ml 

ΝΑΙ  
 

37.  κεφαλή για σωλήνες τύπου Eppendorf  έως 2 ml ΝΑΙ   

 

Τμήμα 7: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού UV 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
Να διαθέτει φασματικό εύρος τουλάχιστον από 190 έως 1100 
nm. 

ΝΑΙ  
 

2.  Να διαθέτει εύρος σχισμής ίσο ή καλύτερο από  1.5 nm. ΝΑΙ   

3.  
Να διαθέτει λειτουργία υψηλής ταχύτητας σάρωσης μήκους 
κύματος τουλάχιστον έως 12.000 nm/min. 

ΝΑΙ  
 

4.  
Να διαθέτει ακρίβεια ίση ή καλύτερη από  0.5 nm σε όλο το 
φασματικό εύρος. 

ΝΑΙ  
 

5.  Να διαθέτει επαναληψιμότητα ίση ή καλύτερη από   0.1 nm. ΝΑΙ   

6.  Να εκτελεί μετρήσεις σε Abs, %T, E. ΝΑΙ   

7.  
Να διαθέτει σταθερότητα γραμμής βάσης στα 500nm ≤0.0001 
(RMS)  

ΝΑΙ  
 

8.  
Να έχει φωτομετρική ακρίβεια  0.003 Abs στο ορατό και  
0.01 Abs στο υπεριώδες  

ΝΑΙ  
 

9.  Να διαθέτει εύρος φωτομέτρησης  - 3 έως 3  ΝΑΙ   
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10.  Να διαθέτει διαχεόμενο φως ≤ 0.03% στα 220 nm (NaI). ΝΑΙ   

11.  
Να διαθέτει μακροχρόνια σταθερότητα ±0.0005 Abs/hour 
μετρούμενη στα 500nm  

ΝΑΙ  
 

12.  
Να έχει λόγο απορροφήσεων κορυφής ≥ 1.6 για διάλυμα 
τολουολίου σε εξάνιο. 

ΝΑΙ  
 

13.  
Nα διαθέτει απαραίτητα θύρα USB για τη μεταφορά 
δεδομένων.  

ΝΑΙ  
 

14.  
Να έχει φωτομετρική επαναληψιμότητα μικρότερη από  
0.002 Abs στα 0.5 Abs και 1.0 Abs. 

ΝΑΙ  
 

15.  

Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένες λειτουργίες 
διακρίβωσης για τις τουλάχιστον παρακάτω παραμέτρους : 
- Ακρίβεια μήκους κύματος. 
- Επαναληψιμότητα μήκους κύματος. 
- Διακριτική Ικανότητα. 
- Σταθερότητα βασικής γραμμής. 
- Επιπεδότητα βασικής γραμμής. 
- Επίπεδο θορύβου. 

ΝΑΙ  

 

16.  
Να διαθέτει απαραίτητα μετρητή ωρών λειτουργίας των 
λυχνιών. 

ΝΑΙ  
 

17.  

Να ακολουθείται απαραίτητα από λογισμικό με τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Μέθοδος επεξεργασίας φάσματος. 
- Λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στην μέθοδο 

επεξεργασίας φάσματος. 
- Μέθοδος φωτομέτρησης 
- Μέθοδο κινητικής. 
- Σχεδιασμός φύλλων παρουσίασης. 

ΝΑΙ  

 

18.  
Να έχει απαραίτητα ικανότητα  λειτουργίας με λογισμικό, το 
οποίο και θα συνοδεύει το φασματοφωτόμετρο, μέσω 
ανεξάρτητου ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

ΝΑΙ  
 

19.  
Να ακολουθείται από ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία οπτικής 
διαδρομής 10 mm.  

ΝΑΙ  
 

 Γενικές Απαιτήσεις    

20.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην εγκατάσταση του 
συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών στην 
λειτουργία του οργάνου και του λογισμικού, στις μεθόδους 
του εργαστηρίου. 

ΝΑΙ  

 

21.  
Ο προμηθευτής να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία 
εγκατάστασης και εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ  
 

22.  

Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου του συστήματος για τη δυνατότητα 
εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον 
επτά (7) έτη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και 
ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. 

ΝΑΙ  

 

23.  Το σύστημα να διαθέτει CE ΝΑΙ   

 

Τμήμα 8: Μία (1) Συσκευή Αυτόκαυστου (Autoclave) 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Αυτόκαυστο - Κλίβανος κατακόρυφος υγρής αποστείρωσης   ΝΑΙ   

2.  χωρητικότητα  90 λίτρα   ΝΑΙ   

3.  Με ένα (1) καλάθι ΝΑΙ   

4.  
Πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω Πρότυπα Χαρακτηριστικά 
για Υγρή Αποστείρωση: 
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5.  

Εύκαμπτος αισθητήρας θερμοκρασίας για τη μέτρηση 
απευθείας της θερμοκρασίας του υγρού φορτίου άμεσα καθώς 
χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της θερμοκρασίας 
αποστείρωσης του υγρού είναι μεγαλύτερος από τα στερεά 
φορτία. 

ΝΑΙ  

 

6.  
Λειτουργία ψύξης με βεβιασμένο αερισμό πάνω στο θάλαμο 
που μειώνει το χρόνο ψύξης των υγρών φορτίων στο ένα τρίτο 
του χρόνου σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα. 

ΝΑΙ  
 

7.  
Συμπύκνωση ατμού στο τέλος του κύκλου μέσω του συστήματος 
ψύξης για την αποφυγή ξαφνικής πτώσης πίεσης στον θάλαμο 
που προκαλεί εκ νέου βρασμό. 

ΝΑΙ  
 

8.  
Δεύτερος ενεργός αισθητήρας θερμοκρασίας για αποστείρωση 
στερεού φορτίου. 

ΝΑΙ  
 

9.  Ελεγχόμενη απόρριψη ατμού με κλασματική έξοδο ΝΑΙ   

10.  
Προγραμματιζόμενος ρυθμός εξάτμισης έναντι ξαφνικής 
θερμοκρασίας και πτώσης πίεσης για τη διατήρηση ευαίσθητων 
υλικών όπως το γυαλί. 

ΝΑΙ  
 

11.  

Εύκαμπτος αισθητήρας θερμοκρασίας για τη μέτρηση 
απευθείας της θερμοκρασίας του υγρού φορτίου άμεσα καθώς 
χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της θερμοκρασίας 
αποστείρωσης του υγρού είναι μεγαλύτερος από τα στερεά 
φορτία. 

ΝΑΙ  

 

12.  Πρέπει να διαθέτει το παρακάτω Αξιόπιστο Σύστημα Ελέγχου:     

13.  
Μέγιστος αριθμός πληροφοριών με μεγάλη οθόνη LCD 4,3 
ιντσών 

ΝΑΙ 
 

 

14.  
Τέσσερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών για ευέλικτη 
και εύκολη χρήση 

ΝΑΙ 
 

 

15.  
Μενού με προστασία κωδικού πρόσβασης για την ασφαλή 
εκτέλεση παραμέτρων και δεδομένων 

ΝΑΙ  
 

16.  
Με 5 επιλογές γλώσσας: Τουρκικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, 
Ισπανικά 

ΝΑΙ  
 

17.  
Εικονίδια που διευκολύνουν την άμεση κατανόηση των 
λειτουργιών 

ΝΑΙ  
 

18.  
Πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Εύκολης 
Αποστείρωσης: 

ΝΑΙ  
 

19.  

Προκαθορισμένα προγράμματα που εγγυώνται ασφαλή 
αποστείρωση του υλικού: 
- Liquid                 121°C  15 minutes 
- Liquid                 121°C  20 minutes 
- Solid                 121°C  20 minutes 
- Solid                 134°C  20 minutes 
- Solid Quick           134°C    4 minutes 

ΝΑΙ  

 

20.  
Δύο ελεύθερα προγράμματα υγρών και στερεών και ένα ειδικό 
πρόγραμμα τήξης που ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει 
εύκολα. 

ΝΑΙ  
 

21.  
Καθυστέρηση λειτουργίας εκκίνησης σε πραγματικό χρόνο που 
επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινήσουν αμέσως την 
αποστείρωση μόλις φτάνουν στο εργαστήριο. 

ΝΑΙ  
 

22.  Προγραμματιζόμενη προθέρμανση. ΝΑΙ   

23.  
Πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Πλήρους 
Ιχνηλάτησης και Απομακρυσμένης Πρόσβασης: 

ΝΑΙ  
 

24.  
Οι παράμετροι λειτουργίας μπορούν να παρακολουθούνται 
γραφικά έναντι του χρόνου 

ΝΑΙ  
 

25.  
Μαζική αποθήκευση δεδομένων σε εσωτερική μνήμη που 
αποθηκεύει λεπτομερώς τις εγγραφές των τελευταίων 500 
κύκλων και 29.500 κύκλων περιληπτικά 

ΝΑΙ  
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26.  Μνήμη για τις τελευταίες 100 αποτυχίες ΝΑΙ   

27.  
Θύρα USB για εγγραφή των κύκλων που υπάρχουν στη μνήμη σε 
memory stick 

ΝΑΙ  
 

28.  Σύνδεση υπολογιστή μέσω θύρας USB / RS 232 ΝΑΙ   

29.  
Πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Αξιολόγησης 
Διαδικασίας και Αυτοδιαγνωστικού Τμήματος: 

ΝΑΙ  
 

30.  
Συγκρίνονται οι προκαθορισμένες τιμές με τις παραμέτρους 
λειτουργίας χρησιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης της 
διαδικασίας 

ΝΑΙ  
 

31.  
Όταν οι παράμετροι λειτουργίας δεν ταιριάζουν με τις 
προκαθορισμένες τιμές, ο κύκλος αποστείρωσης ακυρώνεται και 
προειδοποιείται ο χρήστης 

ΝΑΙ  
 

32.  
Πλήρες αυτοδιαγνωστικό σύστημα για 19 πιθανές αστοχίες 
όπως διακοπή ρεύματος, αστοχία θέρμανσης, χαμηλό νερό 
επίπεδο, υψηλή πίεση και θερμοκρασία, αστοχία αισθητήρα  

ΝΑΙ  
 

33.  Πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Ασφάλειας: ΝΑΙ   

34.  
Σύστημα ελέγχου με κωδικό πρόσβασης, μενού service και 
βαθμονόμησης 

ΝΑΙ  
 

35.  Σύστημα ασφαλείας καπακιού ΝΑΙ   

36.  Το καπάκι δεν μπορεί να ανοίξει όσο ο θάλαμος είναι υπό πίεση ΝΑΙ   

37.  
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν το καπάκι είναι 
ανοιχτό 

ΝΑΙ  
 

38.  
Το καπάκι μπορεί να ανοίξει όταν η θερμοκρασία του υγρού 
είναι κάτω από 80°C μετά την αποστείρωση υγρών 

ΝΑΙ  
 

39.  
Το καπάκι μπορεί να ανοίξει όταν η θερμοκρασία του θαλάμου 
είναι κάτω από 90°C μετά από την αποστείρωση στερεών 

ΝΑΙ  
 

40.  

Πλήρες σύστημα αυτοδιάγνωσης για την παροχή των 
πληροφοριών σχετικά με πιθανή δυσλειτουργία του 
συστήματος. Το αυτοδιαγνωστικό σύστημα προειδοποιεί τον 
χρήστη σε περίπτωση:  
- Προβληματικοί αισθητήρες θερμοκρασίας 
- Υπερβολική θερμοκρασία 
- Βλάβη θερμαντικού στοιχείου 
- Χαμηλή θερμοκρασία 
- Υπερπίεση 
- Βλάβη δεξαμενής καυσαερίων 
- Έλλειψη νερού 
- Υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης 

ΝΑΙ  

 

41.  
Το χρώμα της οθόνης αλλάζει σε κόκκινο σε περίπτωση 
οποιασδήποτε κατάστασης συναγερμού μαζί με ηχητικό 
συναγερμό 

ΝΑΙ  
 

42.  Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερβολικής πίεσης ΝΑΙ   

43.  Μανόμετρο ένδειξης της πίεσης του θαλάμου ΝΑΙ   

44.  Θάλαμος κατασκευασμένος σύμφωνα με το PED 2014/68 EC ΝΑΙ   

45.  Θύρα βαθμονόμησης ως στάνταρ ΝΑΙ   

46.  Όγκος θαλάμου: 90 litres ΝΑΙ   

47.  Εύρος θερμοκρασίας: 105°C - 135°C ΝΑΙ   

48.  Αριθμός προγραμμάτων: 2 για υγρά, 3 για στερεά ΝΑΙ   

49.  Αριθμός ελεύθερων προγραμμάτων: 1 για υγρά, 1 για στερεά ΝΑΙ   

50.  Εύρος θερμοκρασίας  προγράμματος τήξης: 60°C - 100°C ΝΑΙ   

51.  Χρόνος για ελεύθερα προγράμματα: 1-300 minutes ΝΑΙ   

52.  Χρόνος προγράμματος τήξης: 1-60 minutes ΝΑΙ   

53.  
Καθυστερημένη έναρξη: Προγραμματιζόμενη σε πραγματικό 
χρόνο και ώρα 

ΝΑΙ 
 

 

54.  Υλικό θαλάμου: Ανοξείδωτος Χάλυβας ΝΑΙ   
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Τμήμα 9: Ένα (1) Οπτικό μικροσκόπιο με κάμερα 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Το μικροσκόπιο πρέπει να φέρει εξαρτήματα οπτικής, με 
εστίαση στο άπειρο 

ΝΑΙ  
 

2.  Το μικροσκόπιο περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη και 
εξαρτήματα: 

ΝΑΙ  
 

3.  Κορμός ορθού μικροσκοπίου, για διερχόμενο φωτισμό, με 
δυνατότητα πλήρους λειτουργίας και από την οπίσθια πλευρά 
(περιστροφή κεφαλής κατά 180ο, με ταυτόχρονη θέαση του 
πλακιδίου και χειρισμό της τράπεζας), με ενσωματωμένες 
χειρολαβές τόσο στο πίσω όσο και στο κάτω μέρος του 
κορμού για την εύκολη μετακίνησή του, με θήκη φύλαξης του 
τροφοδοτικού, με υποδοχή για καλώδιο ασφαλείας, με 
ενσωματωμένα παρελκόμενα:    

ΝΑΙ 

 

 

4.  Αμφίπλευρους κοχλίες εστίασης, αδρής και λεπτής ρύθμισης 
με ακρίβεια εστίασης τουλάχιστον 2 μm με εύρος κίνησης 
15mm, με ρυθμιζόμενη σκληρότητα του κοχλία αδρής 
ρύθμισης, με υποδοχή φίλτρων οπτικής 45mm στην έξοδο του 
φωτισμού, με δυνατότητα ρύθμισης του τερματικού ορίου 
εστίασης.            

ΝΑΙ 

 

 

5.  Εσωτερική πηγή φωτισμού, τύπου LED με διάρκεια ζωής 
>60.000 ώρες, με ροοστάτη εντάσεως, με διακόπτη On/Off και 
φωτεινή ένδειξη λειτουργίας στο μπροστινό μέρος του 
μικροσκοπίου.     

ΝΑΙ 

 

 

6.  Διοφθάλμια κεφαλή ορθής παρατήρησης, με φωτογραφική 
έξοδο 50/50, με εύρος οπτικού πεδίου FN20, με 
ενσωματωμένο προσαρμογέα C-mount 0.55x, με ρυθμιζόμενο 
ύψος και περιστροφή 180° των προσοφθάλμιων σωλήνων 
(Low-High Position), με κλίση 25°, με ατέρμονη περιστροφή 
κατά 360° χωρίς να αποσπάται από το μικροσκόπιο, με 
ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 50-75mm. 

ΝΑΙ 

 

 

7.  Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, με ρυθμιζόμενη εστίαση, 
μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου FN20, με 
καλυπτρίδες αντιμυκητιακής προστασίας, ενσωματωμένοι 
στην κεφαλή με βίδες ασφαλείας (αποφυγή θραύσης τους 
κατά τη μετακίνηση). 

ΝΑΙ 

 

 

8.  Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y), με εύρος 
κίνησης 76x30mm, με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με 
ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες του 1mm. 

ΝΑΙ 
 

 

9.  Υποδοχέα δειγμάτων, μίας (1) θέσης, με ελατήριο 
επαναφοράς και συγκρατητήρα στο αριστερό μέρος. 

ΝΑΙ 
 

 

10.  Συμπυκνωτή φωτεινής δέσμης, τύπου Abbe, με αριθμητικό 
άνοιγμα ΝΑ0.1-1.25, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με 
αναγραφόμενες θέσεις και χρωματιστές ενδείξεις που 
αντιστοιχούν στη μεγέθυνση κάθε αντικειμενικού φακού.   

ΝΑΙ 

 

 

11.  Υποδοχέα αντικειμενικών φακών, περιστρεφόμενο, τεσσάρων 
(4) θέσεων, με κλίση προς τα έξω για τον εύκολο καθαρισμό 
των φακών 

ΝΑΙ  
 

12.  Αντικειμενικοί φακοί, επίπεδοι, αχρωματικοί, με 
αντιμυκητιακή προστασία, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- μεγέθυνσης 4x,   με αριθμητικό άνοιγμα 0.10  
- μεγέθυνσης 10x, με αριθμητικό άνοιγμα 0.25 
- μεγέθυνσης 20x, με αριθμητικό άνοιγμα 0.40 

ΝΑΙ  
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- μεγέθυνσης 40x, με αριθμητικό άνοιγμα 0.65 
- μεγέθυνσης 100x, ελαιοκαταδυτικός, με αριθμητικό 

άνοιγμα 1.25 

13.  Λάδι εμβάπτισης, ποσότητας 8cc, με διοπτρικό δείκτη 
n=1.516, κατάλληλο για ελαιοκαταδυτικούς φακούς. 

ΝΑΙ  
 

14.  Κάλυμμα προστασίας για την σκόνη και καλώδιο τροφοδοσίας 
ρεύματος. 

ΝΑΙ  
 

15.  Σύστημα αρχειοθέτησης ψηφιακής εικόνας και βίντεο, 
ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας, με ανάλυση 1.3 
MegaPixels, με αισθητήρα CMOS (Global Shutter) 1/1.8'', με 
PixelSize 5.86um, με προβολή σε πραγματικό χρόνο 48fps, με 
ενσωματωμένο φίλτρο IR, με απόληξη C-mount, με ψηφιακή 
θύρα USB 3.0 και καλώδιο σύνδεσης, με υποστήριξη 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας TWAIN και DirectShow. 

ΝΑΙ  

 

16.  Λογισμικό, για συστήματα ανάλυσης και επεξεργασίας 
εικόνας, με δυνατότητα ελέγχου ψηφιακών καμερών, με 
δυνατότητα λήψης - αποθήκευσης - ανάκτησης εικόνων και 
κινούμενης εικόνας (video), με δυνατότητα επεξεργασίας 
εικόνων (φίλτρα, ρυθμίσεις RGB, LUT κ.α.), με δυνατότητα 
βαθμονόμησης του συστήματος (μικρόμετρα, χιλιοστά κ.α.), 
με δυνατότητα μέτρησης βασικών μορφομετρικών 
παραμέτρων (μήκος, περίμετρο, εμβαδό, κ.α.), με δυνατότητα 
εισαγωγής σχεδίων και σχολίων (Annotations) στην εικόνα 
από το χρήστη, κ.α. 

ΝΑΙ  

 

 

Τμήμα 10: Ένα (1) Φασματοφωτόμετρο Ορατού – Υπεριώδους 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
Να έχει εύρος μήκους κύματος από 185 έως τουλάχιστον 900 - 
1.200 nm. 

ΝΑΙ  
 

2.  
Να έχει μεταβλητό εύρος σχισμής στην περιοχή του ορατού – 
υπεριώδους από 0.2 έως τουλάχιστον 4 nm.  

ΝΑΙ  
 

3.  
Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ± 
0.1 nm μετρούμενη στα 656,1 nm, D2 peak. 

ΝΑΙ  
 

4.  Να έχει διαχεόμενη ακτινοβολία ≤0.03% (στα 220 nm, NaI). ΝΑΙ   

5.  Να έχει εύρος φωτομετρικής μέτρησης -3 έως 3 Abs. ΝΑΙ   

6.  Να διαθέτει φωτομετρικό σύστημα διπλής δέσμης. ΝΑΙ   

7.  Να έχει ταχύτητα αλλαγής μήκους κύματος έως 12000 nm/min   ΝΑΙ   

8.  
Να διαθέτει σταθερότητα γραμμής βάσης στα 500nm ≤0.0001 
(RMS)  

ΝΑΙ  
 

9.  
Να διαθέτει φωτομετρική ακρίβεια, μετρούμενη με ουδέτερο 
γυάλινο φίλτρο Hellma F42 στα 546nm , ± 0.003 Abs  

ΝΑΙ  
 

10.  
Να διαθέτει μακροχρόνια σταθερότητα ±0.0005 Abs/hour 
μετρούμενη στα 500nm  

ΝΑΙ  
 

11.  

Να ακολουθείται απαραίτητα από σύγχρονο λογισμικό για 
πλήρη έλεγχο του οργάνου και επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων που θα λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS 
10, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Μέθοδος επεξεργασίας φάσματος. 
- Λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στην μέθοδο 

επεξεργασίας φάσματος. 
- Μέθοδος φωτομέτρησης. 
- Σχεδιασμός φύλλων παρουσίασης. 

ΝΑΙ  

 

12.  
Να συνοδεύεται από κατάλληλο σύγχρονο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και εκτυπωτή με τα παρακάτω ελάχιστα 

ΝΑΙ  
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χαρακτηριστικά: 

13.  Α. Επεξεργαστής i5 η νεότερος . ΝΑΙ   

14.  Β. Μνήμη RAM τουλάχιστον 4 MB. ΝΑΙ   

15.  Γ. Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500 GB. ΝΑΙ   

16.  Δ. Οθόνη τουλάχιστον 24 ιντσών. ΝΑΙ   

17.  

Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση του 
κατασκευαστικού οίκου του συστήματος για τη δυνατότητα 
εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον 
δέκα (10) χρόνια 

ΝΑΙ  

 

18.  Το σύστημα να διαθέτει CE. ΝΑΙ   

 

Τμήμα 11: Ένα (1) Φωτόμετρο Μικροπλακών 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
Το προσφερόμενο φωτόμετρο πρέπει να είναι ικανό να 
μετράει τουλάχιστον Απορρόφηση, Φθορισμό (από πάνω και 
από κάτω, top-bottom) και Χημειοφωταύγεια 

ΝΑΙ  
 

2.  

Να είναι δυνατόν να αναβαθμιστεί για μέτρηση με Τεχνική 
AlphaScreen και TRF. Να μπορούν να προστεθούν επιπλέον 
εξαρτήματα όπως διανεμητής (dispensers) ή φίλτρα (για τη 
χημειοφωταύγεια) 

ΝΑΙ  

 

 Σχετικά με τη λειτουργία απορρόφησης:    

3.  Να δέχεται μικροπλάκες από 6 έως 384 βοθρίων (well) ΝΑΙ   

4.  Να διαθέτει λάμπα Xenon flash ΝΑΙ   

5.  Να διαθέτει διπλό μονοχρωμάτορα ΝΑΙ   

6.  Να έχει εύρος μέτρησης τουλάχιστον 200-1000nm ΝΑΙ   

7.  
To εύρος απορρόφησης να είναι τουλάχιστον 0 έως 6 Abs με 
ακρίβεια τουλάχιστον 0,003 Abs ± 1% στα 400-1000nmκαι 
επαναληψιμότητα τουλάχιστον SD<0.001Abs στα 450nm 

ΝΑΙ  
 

 Σχετικά με τη λειτουργία φθορισμού:    

8.  Να δέχεται μικροπλάκες από 6 έως 1536 βοθρίων (well) ΝΑΙ   

9.  
Να λειτουργεί με διπλούς μονοχρωμάτορες διέγερσης και 
εκπομπής 

ΝΑΙ  
 

10.  
Το εύρος μήκους κύματος διέγερσης να είναι τουλάχιστον 
200-1000nm και της εκπομπής τουλάχιστον 280-840nm 

ΝΑΙ  
 

11.  
Η ευαισθησία για διάβασμα από επάνω να είναι τουλάχιστον 
0.4 fmolfluorescein/βοθρίο (σε μαύρη πλάκα 384 θέσεων) 

ΝΑΙ  
 

12.  
Η ευαισθησία για διάβασμα από κάτω να είναι τουλάχιστον 4 
fmolfluorescein/βοθρίο (σε μαύρη πλάκα 384 θέσεων με 
διαυγή πυθμένα) 

ΝΑΙ  
 

13.  
Το δυναμικό εύρος να είναι τουλάχιστον 6 δεκάδες (decades) 
για διάβασμα από επάνω (top) 

ΝΑΙ  
 

 Σχετικά με τη λειτουργία Χημειοφωταύγειας:    

14.  Να δέχεται μικροπλάκες από 6 έως 384 βοθρίων (well) ΝΑΙ   

15.  
Να λειτουργεί για φασματική σάρωση με μονοχρωμάτορα ή 
για απλή μέτρηση με φίλτρα 

ΝΑΙ  
 

16.  
Το εύρος μήκους κύματος διέγερσης να είναι τουλάχιστον 
360-670nm 

ΝΑΙ  
 

17.  
Η ευαισθησία να είναι τουλάχιστον 7 amolATP/βοθρίο (σε 
λευκή πλάκα 384 θέσεων) 

ΝΑΙ  
 

18.  Το δυναμικό εύρος να είναι τουλάχιστον 7 δεκάδες (decades) ΝΑΙ   

19.  
Να διαθέτει ενσωματωμένη ανακίνηση καθώς και 
θερμοστάτηση από 4 βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος έως τους 45 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον 

ΝΑΙ  
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20.  

Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό(software) για το 
χειρισμό του οργάνου, καθώς και για την ανάγνωση και 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων χωρίς 
περιορισμό αδειών χρήσης 

ΝΑΙ  

 

21.  
Να μετράει με λειτουργίες Τελικού σημείου (end-point), 
κινητικής, φάσματος, πολύ-σημειακά(multipoint) και κινητικού 
φάσματος (kineticspectra) 

ΝΑΙ  
 

22.  
Να εκτελεί αυτοδιαγνωστική ρουτίνα στην έναρξη λειτουργίας 
με ελέγχους και ρυθμίσεις ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο 
προς χρήση 

ΝΑΙ  
 

23.  

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης κατά την 
αρχή και κατά τη διάρκεια της μέτρησης (εφόσον υπάρχει 
χρόνος) για συνεπή και συγκρίσιμα αποτελέσματα από 
μέτρηση σε μέτρηση 

ΝΑΙ  

 

24.  
Η ευαισθησία του φωτοπολλαπλασιαστή (αισθητήρα) να 
προσαρμόζεται ανάλογα με την ένταση του σήματος από το 
βοθρίο 

ΝΑΙ  
 

25.  
Να διαθέτει ενσωματωμένη διόρθωση διαδρομής μέτρησης 
(pathlength correction) για την απευθείας ποσοτικοποίηση 
νουκλεϊκών οξέων, πρωτεϊνών κ.λ.π. 

ΝΑΙ  
 

26.  
Να έχει τη δυνατότητα να περιλαμβάνει πολλαπλές 
μικροπλάκες σε μία διαδικασία μέτρησης και να συνδυάζει 
δεδομένα από αυτές στο ίδιο σετ μετρήσεων 

ΝΑΙ  
 

27.  
Τα μετρούμενα δεδομένα να μεταφέρονται άμεσα στο 
λογισμικό έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας (π.χ. 
λόγω διακοπής ρεύματος) να μην χάνονται 

ΝΑΙ  
 

28.  
Να ελέγχει ότι υπάρχει μικροπλάκα στην υποδοχή πριν 
αρχίσει να τρέχει ένα πρωτόκολλο 

ΝΑΙ  
 

29.  
Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο της ταχύτητας και της 
διαμέτρου ανακίνησης της μικροπλάκας ώστε να αποφεύγεται 
τυχόν διαφυγή υγρών εντός του συστήματος 

ΝΑΙ  
 

30.  
Σε περίπτωση επέκτασης του συστήματος για μέτρηση 
AlphaScreen στο μέλλον το σύστημα να χρησιμοποιεί ως πηγή 
υψηλής έντασης LED 

ΝΑΙ  
 

31.  
Να μπορεί να δεχτεί ειδική πλάκα 16 θέσεων με χωρητικότητα 
βοθρίων (wells) 2-10ul για μετρήσεις DNA/RNA 

ΝΑΙ  
 

32.  Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ   

33.  
Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι ανοιχτό στη χρήση, 
χωρίς την ανάγκη αγοράς αδειών χρήσης 

ΝΑΙ  
 

34.  
Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον 
κατασκευαστή για την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη του συστήματος για το συγκεκριμένο διαγωνισμό 

ΝΑΙ  
 

 

Τμήμα 12: Μία (1) Συσκευή Οριζόντιας Ηλεκτροφόρησης 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  

Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης για το διαχωρισμό 
νουκλεϊκών οξέων,  αποτελούμενη από αποσπώμενη 
επιφάνεια στήριξης της πηκτής αγαρόζης (gel tray), 
διαπερατής στο υπεριώδες (UV-transparent), με φθορίζοντα 
χάρακα, για παρασκευή πηκτής διαστάσεων 7x7cm 
τουλάχιστον, χτενάκια των 8 και των 15 θέσεων τουλάχιστον, 
δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος ομοιογενούς επιφάνειας, 
καπάκι με καλώδια και εξάρτημα κατάλληλο για την εξάλειψη 
φυσαλίδων κατά τη δημιουργία της πηκτής (leveling bubble).  

ΝΑΙ  
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2.  

Απαραίτητη η χρήση καλύμματος με καλώδια για σύνδεση σε 
τροφοδοτικό, το οποίο να παρέχει περιμετρική προστασία από 
ηλεκτροπληξία και μειωμένη διαρροή ρυθμιστικού 
διαλύματος.  

ΝΑΙ  

 

3.  
Να επιτρέπει τον διαχωρισμό νουκλεϊκών οξέων σε μεγιστο 
χρονικό διάστημα 15 λεπτά  

ΝΑΙ  
 

4.  
Να διαθέτει εύκολα αποσπώμενα ηλεκτρόδια (quicksnap) για 
εύκολο και γρήγορο καθαρισμό 

ΝΑΙ  
 

5.  

Να συνοδεύεται από εξάρτημα παρασκευής της πηκτής (gel 
caster), το οποίο να έχει ένα σταθερό και ένα μετακινούμενο 
άκρο για μέγιστη ευελιξία στην επιλογή μεγέθους της πηκτής, 
επιτρέποντας στον χρήστη να φτιάξει πηκτή διαστάσεων 
7x7cm τουλάχιστον ή 7x10cm κατ’ ελάχιστο.  

ΝΑΙ  

 

6.  
Να επιτρέπεται η χρήση προκατασκευασμένης πηκτής 
τουλάχιστον 8, 15 θέσεων.   

ΝΑΙ  
 

7.  
Να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτροφόρησης 30 δειγμάτων 
τουλάχιστον  

ΝΑΙ  
 

8.  
Να διαθέτει χωρητικότητα ρυθμιστικού διαλύματος 
τουλάχιστον 260ml 

ΝΑΙ  
 

9.  

Το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος να περιλαμβάνει 
αναλυτικούς πίνακες με συστάσες ρυθμιστικών διαλυμάτων 
ηλεκτροφόρησης, οδηγίες προληπτικής συντήρησης και οδηγό 
αντιμετώπισης προβλημάτων  

ΝΑΙ  

 

10.  
Οι διαστάσεις της συσκευής να μην ξεπερνούν τα 9.5x 26x 
5.7cm. 

ΝΑΙ  
 

11.  
Πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
Τροφοδοτικού Ηλεκτροφόρησης: 

ΝΑΙ  
 

12.  

Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης για χρήση σε εφαρμογές 
ηλεκτροφορήσεων σύγχρονης σχεδίασης με ικανότητα 
παροχής ρεύματος σταθερής τιμή τάσης ή σταθερής τιμής 
έντασης, με αυτόματη λειτουργεί crossover. Η ένταση και η 
τάση του ρεύματος να είναι επιλεγόμενες από το χρήστη μέσω 
του πληκτρολογίου της συσκευής. 

ΝΑΙ  

 

13.  
Να δύναται να τροφοδοτεί τουλάχιστον τέσσερις συσκευές 
ηλεκτροφόρησης ταυτόχρονα. Να χρησιμοποιεί βύσματα 
τύπου banana.  

ΝΑΙ  
 

14.  
Να έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη τάση σε εύρος από 10 
μέχρι τουλάχιστον 300Volt ή ευρύτερο ρυθμιζόμενη σε 
βήματα του 1V. 

ΝΑΙ  
 

15.  
Να διαθέτει μέγιστη προγραμματιζόμενη ένταση ρεύματος 
από 4 έως τουλάχιστον 400mA ή ευρύτερο, ρυθμιζόμενη σε 
βήματα του 1mA 

ΝΑΙ  
 

16.  
Να έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη ισχύ τουλάχιστον 75Watt 
ή μεγαλύτερη.  

ΝΑΙ  
 

17.  
Να διαθέτει χρονομετρητή ρυθμιζόμενο από 1min μέχρι 
τουλάχιστον 990min ή ευρύτερο.  

ΝΑΙ  
 

18.  
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LED τριών τουλάχιστον ψηφίων 
στην οποία να δύναται να εμφανίζονται τουλάχιστον η ένταση 
του ρεύματος, η εφαρμοζόμενη τάση και ο χρόνος.  

ΝΑΙ  
 

19.  
Να διαθέτει λειτουργία προσωρινής παύσης για τροποποίηση 
των τρεχουσών παραμέτρων.  

ΝΑΙ  
 

20.  
Να συνεχίζει τη λειτουργία του από το σημείο διακοπής, σε 
πιθανή διακοπή ρεύματος, διατηρώντας στη μνήμη της 
προγραμματιζόμενες τιμές.  

ΝΑΙ  
 

21.  
Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που θα ανιχνεύει τη μη 
ύπαρξη φορτίου.  

ΝΑΙ  
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22.  
Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης ξαφνικών μεταβολών του 
φορτίου.  

ΝΑΙ  
 

23.  
Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης υπερφόρτωσης και 
βραχυκυκλώματος.  

ΝΑΙ  
 

24.  
Η προσφερόμενη συσκευή να φέρει σήμανση κατά CE Mark 
και να πληροί τις απαιτήσεις κατά EN-61010. Να κατατεθούν 
τα σχετικά πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ  
 

25.  
Να φέρει ασφάλειες ρεύματος τόσο στο live όσο και στο 
neutral καλώδιο ρεύματος. 

ΝΑΙ  
 

26.  
Να λειτουργεί κάτω από συνθήκες υγρασίας έως και 95% και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40οC τουλάχιστον. 

ΝΑΙ  
 

27.  
Να δύναται να τοποθετηθεί πάνω σε άλλες συσκευές 
(stackable device). 

ΝΑΙ  
 

28.  
Να είναι μικρών διαστάσεων, μικρότερο από: 22 x 25 x 8cm 
και μικρού βάρους (μικρότερο από 1,5Kg). 

ΝΑΙ  
 

29.  
Να λειτουργεί σε τάση ρεύματος από 200 – 260Volt αυτόματα 
ρυθμιζόμενη. 

ΝΑΙ  
 

30.  Γενικές απαιτήσεις    

31.  
Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να 
καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. 

ΝΑΙ  
 

32.  
Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω 
τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ  
 

33.  

Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται 
υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα 
οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική 
προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία 
παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από 
τις ζητούμενες προδιαγραφές.  

ΝΑΙ  

 

 

Τμήμα 13: Μία Συσκευή (1) Κάθετης Ηλεκτροφόρησης με εξάρτημα ηλεκτροφορητικής μεταφοράς και 
τροφοδοτικό 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  

Να διαθέτει 5 χτένες, 5 σετ υάλινων πλακών (1 σετ = 1 μεγάλη 
+ 1 μικρή πλάκα), με ενσωματωμένους διαμορφωτές χώρου 
(Spacers) για ευκολότερη και χωρίς προβλήματα 
ευθυγράμμισης διαδικασία προετοιμασίας της πηκτής 

ΝΑΙ  

 

2.  
Να μπορεί να δεχτεί χτένες των 5, 9, 10, 15 δειγμάτων, χτένα 
με IPGwell και χτένες Prep. 

ΝΑΙ  
 

3.  
Να διαθέτει 2 βάσεις παρασκευής μαζί με 4  πλαίσια χύτευσης 
4 πηκτών ταυτοχρόνως. 

ΝΑΙ  
 

4.  
Να συνοδεύεται από σύστημα συναρμολόγησης εκμαγείου 
για την πηκτή 

ΝΑΙ  
 

5.  Να συνοδεύεται από οδηγό φόρτωσης δειγμάτων ΝΑΙ   

6.  
Η δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος (buffertank) να είναι 
ομοιόμορφης κατασκευής, μονού πήγματος, χωρίς ενώσεις 
για αποφυγή διαρροών. 

ΝΑΙ  
 

7.  

Να συνοδεύεται από κάλυμμα με καλώδια για σύνδεση σε 
συνοδό τροφοδοτικό με σύστημα αυτόματης διακοπής της 
τροφοδοσίας σε περίπτωση απασφάλισης για μέγιστη 
προστασία από ηλεκτροπληξία. Τα ηλεκτρόδια της 
ηλεκτροφόρησης να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα. 

ΝΑΙ  

 

8.  
Να διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο των συσκευών 
ηλεκτροφόρησης, για πιθανή μελλοντική αγορά, αναλώσιμα 

ΝΑΙ  
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για προετοιμασία Stain-Free πηκτών ακρυλαμιδίου.  

9.  
Ο απαιτούμενος συνολικός όγκος διαλύματος να μην ξεπερνά 
τα 1000ml για εξοικονόμηση αναλωσίμων. 

ΝΑΙ  
 

10.  
Να διαθέτει ένδειξη στη δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος 
(buffertank) για τα επίπεδα όγκου του ρυθμιστικού 
διαλύματος κατάλληλα για 2 πηκτές και 4 αντίστοιχα. 

ΝΑΙ  
 

11.  

Να υπάρχει δυνατότητα για ηλεκτροφόρηση και 
προπαρασκευασμένων πηκτών του ίδιου κατασκευαστικού 
οίκου με τις συσκευές. Να έχει δυνατότητα τρεξίματος των 
προπαρασκευασμένων gels σε χρόνο 15-20 min για τάση 
ρεύματος 300Volt. 

ΝΑΙ  

 

12.  Μέγεθος προπαρασκευασμένης (precast) πηκτής 8.6 x 6.7cm ΝΑΙ   

13.  Μέγεθος handcast πηκτής : 8,3 x 6,4cm ΝΑΙ   

14.  

Να διαθέτει ικανότητα ταυτόχρονης ηλεκτροφόρησης (4) 
τεσσάρων πηκτών στο ίδιο δοχείο ηλεκτροφόρησης, πάχους 
1,00 mm. Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής χρήσης με γελ 
πάχους 0,75 και 1,5mm. 

ΝΑΙ  

 

15.  
Να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης εξαρτήματος για 
Western Blotting στο ίδιο δοχείο ηλεκτροφόρησης. 

ΝΑΙ  
 

16.  
Να έχει δυνατότητα χρήσης θερμοπλαστικών casting gaskets 
με το ήδη εγκατεστημένo casting stand (βάθρο χύτευσης). 

ΝΑΙ  
 

17.  Οι Διαστάσεις να μην ξεπερνούν (ΠxΜxΥ): 13x18x20cm ΝΑΙ   

18.  
Πρέπει να διαθέτει Συσκευή Ηλεκτροφορητικής Μεταφοράς 
(Western Blot) χωρίς δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος με 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ  
 

19.  

Συσκευή ηλεκτροφορητικής μεταφοράς αποτελούμενη από 
μονάδα ψύξης (blue cooling unit) και κασέτα υποδοχής πηκτής 
η οποία με τη βοήθεια σπόγγων (foam pads), χρωματιστών 
κασετών μεταφοράς και ηλεκτροδίων να διασφαλίζεται ο 
σωστός προσανατολισμός του πηκτώματος κατά τη μεταφορά. 

ΝΑΙ  

 

20.  
Ο απαιτούμενος συνολικός όγκος ρυθμιστικού διαλύματος να 
μην ξεπερνά τα 450ml. 

ΝΑΙ  
 

21.  
Η μονάδα ψύξης (cooling unit) να έχει την δυνατότητα να 
απορροφά την παραγόμενη θερμότητα (Joule)  κατά τη 
διάρκεια γρήγορων μεταφορών πρωτεϊνών. 

ΝΑΙ  
 

22.  

Να επιτρέπεται η χρήση της δεξαμενής ρυθμιστικού 
διαλύματος μαζί με το καπάκι και τα ηλεκτρόδια από την 
συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης για την ολοκληρωμένη 
μεταφορά πρωτεϊνών σε μεμβράνες. Τα ηλεκτρόδια της 
συσκευής να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα. 

ΝΑΙ  

 

23.  
Η μεταφορά πρωτεϊνών από 2 πηκτές 10x 7.5cm τουλάχιστον 
σε μεμβράνες να μην ξεπερνά την 1 ώρα. 

ΝΑΙ  
 

24.  Οι διαστάσεις να μην ξεπερνούν  (M x Π x Υ): 12 x 17 x 19cm. ΝΑΙ   

25.  
Το σύστημα να διαθέτει αυτόματα κλείθρα για πιο ασφαλή 
και εύκολο χειρισμό.  

ΝΑΙ  
 

26.  
Να δίνει τη δυνατότητα για μεταφορά πρωτεϊνών σε χαμηλή 
τάση για πολλές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

ΝΑΙ  
 

27.  
Να έχει δυνατότητα για μεταφορά πρωτεϊνών από 
προπαρασκευασμένες πηκτές, handcast πηκτές και precast 
πηκτές, τεχνολογίας stain free. 

ΝΑΙ  
 

28.  
Πρέπει να διαθέτει Τροφοδοτικό Ηλεκτροφόρησης με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ  
 

29.  

Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης για χρήση σε εφαρμογές 
ηλεκτροφορήσεων σύγχρονης σχεδίασης με ικανότητα 
παροχής ρεύματος σταθερής τιμή τάσης ή σταθερής τιμής 
έντασης, με αυτόματη λειτουργεί crossover. Η ένταση και η 

ΝΑΙ  
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τάση του ρεύματος να είναι επιλεγόμενες από το χρήστη μέσω 
του πληκτρολογίου της συσκευής. 

30.  
Να δύναται να τροφοδοτεί τουλάχιστον τέσσερις συσκευές 
ηλεκτροφόρησης ταυτόχρονα. Να χρησιμοποιεί βύσματα 
τύπου banana.  

ΝΑΙ  
 

31.  
Να έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη τάση σε εύρος από 10 
μέχρι τουλάχιστον 300Volt ή ευρύτερο ρυθμιζόμενη σε 
βήματα του 1V. 

ΝΑΙ  
 

32.  
Να διαθέτει μέγιστη προγραμματιζόμενη ένταση ρεύματος 
από 4 έως τουλάχιστον 400mA ή ευρύτερο, ρυθμιζόμενη σε 
βήματα του 1mA 

ΝΑΙ  
 

33.  
Να έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη ισχύ τουλάχιστον 75Watt 
ή μεγαλύτερη.  

ΝΑΙ  
 

34.  
Να διαθέτει χρονομετρητή ρυθμιζόμενο από 1min μέχρι 
τουλάχιστον 990min ή ευρύτερο.  

ΝΑΙ  
 

35.  
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LED τριών τουλάχιστον ψηφίων 
στην οποία να δύναται να εμφανίζονται τουλάχιστον η ένταση 
του ρεύματος, η εφαρμοζόμενη τάση και ο χρόνος.  

ΝΑΙ  
 

36.  
Να διαθέτει λειτουργία προσωρινής παύσης για τροποποίηση 
των τρεχουσών παραμέτρων.  

ΝΑΙ  
 

37.  
Να συνεχίζει τη λειτουργία του από το σημείο διακοπής, σε 
πιθανή διακοπή ρεύματος, διατηρώντας στη μνήμη της 
προγραμματιζόμενες τιμές.  

ΝΑΙ  
 

38.  
Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που θα ανιχνεύει τη μη 
ύπαρξη φορτίου.  

ΝΑΙ  
 

39.  
Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης ξαφνικών μεταβολών του 
φορτίου.  

ΝΑΙ  
 

40.  
Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης υπερφόρτωσης και 
βραχυκυκλώματος.  

ΝΑΙ  
 

41.  
Η προσφερόμενη συσκευή να φέρει σήμανση κατά CE Mark 
και να πληροί τις απαιτήσεις κατά EN-61010. Να κατατεθούν 
τα σχετικά πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ  
 

42.  
Να φέρει ασφάλειες ρεύματος τόσο στο live όσο και στο 
neutral καλώδιο ρεύματος. 

ΝΑΙ  
 

43.  
Να λειτουργεί κάτω από συνθήκες υγρασίας έως και 95% και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40οC τουλάχιστον. 

ΝΑΙ  
 

44.  
Να δύναται να τοποθετηθεί πάνω σε άλλες συσκευές 
(stackable device). 

ΝΑΙ  
 

45.  
Να είναι μικρών διαστάσεων, μικρότερο από: 22 x 25 x 8cm 
και μικρού βάρους (μικρότερο από 1,5Kg). 

ΝΑΙ  
 

46.  
Να λειτουργεί σε τάση ρεύματος από 200 – 260Volt αυτόματα 
ρυθμιζόμενη. 

ΝΑΙ  
 

47.  Γενικές Απαιτήσεις ΝΑΙ   

48.  
Οι συσκευές να είναι κατασκευής του ίδιου κατασκευαστικού 
οίκου για πλήρη συμβατότητα μεταξύ τους. 

ΝΑΙ  
 

 

Τμήμα 14: Μία (1) Συσκευή Λυοφιλιωτή 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διάταξη συστήματος λυοφιλοποίησης 

1.  

Το σύστημα λυοφιλίωσης να αποτελείται από τη συσκευή 
λυοφιλίωσης, την κατάλληλη αντλία για την παραγωγή κενού 
και το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα για τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συσκευής και της πορείας εξάχνωσης. 

ΝΑΙ  

 

2.  Η συσκευή να είναι κατάλληλη για εφαρμογές στον κλάδο της ΝΑΙ   
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φαρμακευτικής, της βιοτεχνολογίας, της χημείας, των 
τροφίμων και των φυσικών εκχυλισμάτων και της 
περιβαλλοντικής ανάλυσης. Η συσκευή να συνοδεύεται από 
application notes και αρχές θεωρίας του freeze drying. 

3.  
Η συσκευή να αποτελείται από συμπυκνωτήρα που δε θα 
είναι στο θάλαμο ξήρανσης, (για να αποφεύγονται οι 
επιμολύνσεις) 

ΝΑΙ  
 

4.  
Ο συμπυκνωτήρας να διαθέτει  ικανότητα εξάχνωσης 6 λίτρων 
νερού/ 24ωρο. 

ΝΑΙ  
 

5.  
Η Θερμοκρασία ψύξης του συμπυκνωτήρα να είναι -55 °C με 
ακρίβεια ± 1.0 °C και η επιφάνεια του: 1410 cm2. 

ΝΑΙ  
 

6.  Το αντιπαγωγικό που χρησιμοποιείται να είναι R507 CFC-free ΝΑΙ   

7.  

Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 
1.4301/304  και ο θάλαμος ξήρανσης από PMMA GS, ώστε τα 
δείγματα να είναι ορατά στο χρήστη κατά τη διάρκεια της 
ξήρανσης. 

ΝΑΙ  

 

8.  
Ο θάλαμος ξήρανσης να διαθέτει τέσσερα (4) θερμαινόμενα 
ράφια και  αισθητήρα θερμοκρασίας δείγματος σε κάθε ράφι. 

ΝΑΙ  
 

9.  
Η θερμοκρασία των θερμαινόμενων ραφιών να κυμαίνεται 
έως τους 60°C 

ΝΑΙ  
 

10.  
Τα ράφια, να διαθέτουν επικάλυψη αλουμινίου, καλώδιο 
σύνδεσης με το όργανο, να έχουν διάμετρο: 219.5 mm και 
επιφάνεια 376 cm². 

ΝΑΙ  
 

11.  
Το ύψος των ραφιών να προσαρμόζεται ανάλογα με τις 
ανάγκες της κάθε εφαρμογής σε εύρος 30-75mm. 

ΝΑΙ  
 

12.  
Οι διαστάσεις του θαλάμου ξήρανσης είναι: ύψος έως 370  
mm και διάμετρος έως 300 mm.  

ΝΑΙ  
 

13.  
Να διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα ώστε να γίνεται σφράγιση 
των vial εντός του freeze dryer, για ευαίσθητα δείγματα. 

ΝΑΙ  
 

14.  
Να διαθέτει δυνατότητα χρήσης αερίου για επίτευξη στείρων 
συνθηκών. Η πίεση του αερίου να 1.1- 2 bar. 

ΝΑΙ  
 

15.  
Να διαθέτει εξελιγμένο έλεγχο κενού, με βαλβίδα απαερίωσης 
και βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης. Να διαθέτει αισθητήρα 
Pirani / Piezo pressure sensor PPG010. 

ΝΑΙ  
 

16.  Ο χρόνος επίτευξης κενού 0.1 bar ≤ 10 min. ΝΑΙ   

17.  Το ελάχιστο δυνατό κενό να είναι μικρότερο από 30 m Torr. ΝΑΙ   

18.  
Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής αξεσουάρ για 
ξήρανση φιαλών 

ΝΑΙ  
 

19.  
Η παροχή κενού να γίνεται από εξωτερική περιστροφική 
αντλία λαδιού, η οποία θα φέρει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

ΝΑΙ  
 

20.  Τελική πίεση:     3 × 10-3 hPa ΝΑΙ   

21.  Ικανότητα ρόφησης στα 50 Hz:5 m3 / h ΝΑΙ   

22.  Η αντλία να διαθέτει φίλτρο λαδιού. ΝΑΙ   

23.  

Να διαθέτει λογισμικό όπου να γίνεται εύκολα και γρήγορα ο 
προγραμματισμός των μεθόδων ξήρανσης, η παρακολούθηση 
και ο έλεγχος όλης της διαδικασίας ξήρανσης. Όλη η πορεία 
να παριστάνεται γραφικά σε πραγματικό χρόνο και να είναι η 
δυνατή η εξαγωγή των αποτελεσμάτων στον υπολογιστή. Να 
διαθέτει Sample protective mode ώστε να προστατεύει το 
δείγμα από την αύξηση της επιθυμητής πίεσης και από την 
υπέρβαση της θερμοκρασίας κολάψεως του δείγματος. Στο 
τέλος της διεργασίας να παρέχεται report αποτελεσμάτων. 

ΝΑΙ  

 

24.  
Η συσκευή να διαθέτει οθόνη αφής, με δυνατότητα 
προγραμματισμού πολλών επιπέδων ξήρανσης. Να γίνεται 
ανάγνωση της θερμοκρασίας του συμπυκνωτή, και του κενού 

ΝΑΙ  
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κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων του κύκλου, καθώς 
και των δειγμάτων. Το ύψος της οθόνης να προσαρμόζεται 
ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη. Να διαθέτει τη 
δυνατότητα ελέγχου του τέλους της διεργασίας ξήρανσης, με 
την εφαρμογή τεστ για διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των 
ραφιών και των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα να μπορούν αν 
εξάγονται σε κάρτα SD 

25.  
Η πορεία της ξήρανσης να παρακολουθείται σε πραγματικό 
χρόνο μέσω του κινητού με τη χρήση της κατάλληλης 
εφαρμογής και να εμφανίζονται στο χρήστη push notifications 

ΝΑΙ  
 

26.  
Να έρχεται με σταθερό φορείο από ανοξείδωτο χάλυβα για 
κινητή και ευέλικτη εγκατάσταση στο εργαστήριο.  

ΝΑΙ  
 

27.  

Να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ για το τέλος 
της ξήρανσης. Να μπορούν να πραγματοποιηθούν 
Temperature difference test με τα ήδη υπάρχοντα 
θερμοστοιχεία (χωρίς να απαιτείται επιπλέον αισθητήρας). Με 
τη χρήση προαιρετικών εξωτερικών αισθητήρων Pirani / Piezo 
pressure sensor PPG010 και Capacitive pressure sensor Inficon 
CDG 020 D. 

ΝΑΙ  

 

28.  Nα αποθηκεύει έως 35 μεθόδους ΝΑΙ   

29.  
Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου και 
εργαστηριακό οδηγό που θα περιέχει θεωρία και εφαρμογές 
του οργάνου. 

ΝΑΙ  
 

30.  Γενικές Απαιτήσεις ΝΑΙ   

31.  

Για τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης ο συμμετέχων 
οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώσει τον αριθμό του 
παραγώγου ή του εισαγωγέα στο Εθνικό Μητρώο   
Παραγώγων (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Ε.Ο.Α.Ν.  

ΝΑΙ  

 

32.  Παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες του Εργαστηρίου του ΓΠΑ ΝΑΙ   

33.  Να γίνουν δοκιμές με δείγματα στον χώρο του πανεπιστημίου.  ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

      

Ονομασία Τράπεζας …………………….. 
Κατάστημα …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 
ΕΥΡΩ …………………..…………………. 

ΠΡΟΣ 
………………………………………. 
…………………………… 
…………………………….. 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________ ΠΟΣΟΥ  ……………………….  € 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού …………………. € υπέρ της Εταιρείας / 
Ένωσης...............................................…, για την συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ……………………………………………», συνολικού προϋπολογισμού …………………. € 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Ένωσης και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως, καθ' όλο το 
χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για ………….. μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
παραλαβής προσφορών του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι …………….   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                                                  ------------------------- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Στην περίπτωση Ένωσης οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού και όρο ότι η 
εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της Ένωσης αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 
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    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
……………………………………… 
…………………………. 
…………………………… 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘΜ.__________________ 

ΠΟΣΟΥ …………………… 

 

Με την παρούσα σας εγγυώμεθα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα 
της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας …………………………….. / Ένωσης …………………. και για κάθε 
ένα από τα μέλη της ……………………………….. μέχρι του ποσού των ……………… €, κατ΄ ανώτατο όριο, για την 
καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων υπογραφείσας συμβάσεως για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: …… 
………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω σύμβαση 
και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία / Ένωσης  και τα μέλη της ατομικά και αλληλεγγύως.  

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί και πάντως όχι λιγότερο από ………. μήνες ή μέχρις 
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τη Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
……………………………………… 
…………………………. 
…………………………… 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΡΙΘΜ.__________________ ΠΟΣΟΥ …………………… 

 

 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................, για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
προκήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι ……………………………………. 

 



ΑΔΑ: ΨΞ9Ω46Ψ8Ζ6-ΗΛ3



 

Σελίδα 86 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Τμήμα …..: ……………… 

 
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

Μ.Μ. 

 
 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ € /ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΣΕ € /ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1      

ΣΥΝΟΛΟ  χωρίς  ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ  24% 

 

ΣΥΝΟΛΟ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

 

 

Αθήνα, ……./…… /……… 

                               Για τον Διαγωνιζόμενο 

        
               (Ονομ/μο – Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΕΕΕΣ -  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

Το Ε.Ε.Ε.Σ έχει αναρτηθεί μαζί με την παρούσα στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.elke.aua.gr 
σε μορφή τύπου .xml και .pdf.  
Διατίθεται επίσης σε μορφή αρχείων τύπου .xml και .pdf στο πεδίο «Σημειώσεις και συνημμένα» του εν 
λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

 

 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο 
του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική 
απάντηση τους]. 

 

http://www.elke.aua.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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