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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/2022 

.                                                             

Δημοσίου  Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού (άνω των ορίων) Διαγωνισμού, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την  «προμήθεια σε «αντιδραστήρια» με και χωρίς 
δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» CPV 33696300-8 και εκτιμώμενης 
προϋπολογισθείσας δαπάνης για (1) ένα έτος 1.368.458,200€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
1.696.888,168με ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προαίρεσης), 2.736.916,40€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 3.393.776,336€ με 
Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των εξετάσεων κάθε 
τμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του βιοχημικού και μικροβιολογικού τμήματος του  ΓΝΑ 
ΚΑΤ 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

  

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΙΚΗΣ 2 

Πόλη ΚΗΦΙΣΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14561 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR301 

Τηλέφωνο 2132086633 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) prom12@kat-hosp.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΛΥΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kat-hosp.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νοσοκομείο  ΓΝΑ ΚΑΤ  (ΝΠΔΔ.), «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά 

την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 περ.2 & 3 του Ν4412/2016, με κύρια δραστηριότητα  την Υγεία  

 

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  προσβάσιμa από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του  

ΕΣΗΔΗΣ στην διεύθυνση :https://ebs.eprocurement.gov.gr. 

 

   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία Ανοικτού Ηλεκτρονικού (άνω των ορίων) Διαγωνισμού, 

του άρθρου 27 του ν. 4412/16  

mailto:prom12@kat-hosp.gr
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΝΑ ΚΑΤ  η  δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.:1359 του οικονομικού έτους 2022,2023,2024 του Φορέα  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.2031/2022-25/10/2022.  

(ΑΔΑ9Ο1746906Π-0ΗΨ για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό 

έτος 2022,2023 και 2024 (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης  για επιπλέον ένα έτος) 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια σε «Χημικά Αντιδραστήρια» με και  χωρίς δωρεάν 

παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για 01 (ένα) έτος 

1.368.458,2000 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.696.888,168€ με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα 

επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.736.916,400€ χωρίς ΦΠΑ. Ήτοι 

3.393.776,336€  με Φ.Π.Α, (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο των εξετάσεων ανά τμήμα συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων 

υλικών  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 1359 δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 33696300-8 

Αναλυτικά,  

 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την αρχική σύμβαση, διάρκειας ενός έτους  ανέρχεται χωρίς 

ΦΠΑ, σε 1.368.458,2000 € (1.696.888,168 με ΦΠΑ). 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το δεύτερο έτος της σύμβασης, εφόσον ενεργοποιηθεί το 

δικαίωμα προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται σε 1.368.458,200€ (1.696.888,168 με ΦΠΑ). 

 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 

χωρίς ΦΠΑ), ανέρχεται σε 2.736.916,400€ (3.393.776,336 € με ΦΠΑ).                       
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα με τους εξής προϋπολογισμούς σε 

ευρώ: 

          

 

 

 

A/       ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
 

 

1ΤΜΗΜΑ  

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 617.921,700 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  766.222,908€ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΚΑΤ 25080001  

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ  (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΣΤ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

1 Glucose 85,000 0.09 € 7,650.00 € 9.486,00 € 

2 Urea 85,000 0.09 € 7.650.00 € 9.486,00 € 

3 Creatinine 85,000 0.09 € 7.650.00 € 9.486,00 € 

4 Bili Total 56,000 0.12 € 6.720.00 € 8.332,80 € 

5 Bili D 56,000 0.13 € 7.280.00 € 9.027,20 € 

6 Na-C 

85,000 0.14 € 11.900.00 € 14.756,00 € 7 K-C 

8 Cl-C 

9 Calcium 51,000 0.11 € 5,610.00 € 6.956,40 € 

10 Phosphorus 22,000 0.09 € 1,980.00 € 2.455,20 € 

11 Magnesium 33,000 0.09 € 2.970.00 € 3.682,80 € 
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12 Total Prot 21,000 0.11 € 2,310.00 € 2.864,40 € 

13 AlbuminBCG 21,000 0.10 € 2,100.00 € 2.604,00 € 

14 Amylase 48,000 0.32 € 15.360.00 € 19.046,40 € 

15 ALT 77,000 0.09 € 6.930.00 € 8.593,20 € 

16 AST 77,000 0.09 € 6.930.00 € 8.593,20 € 

17 GGT 60,000 0.28 € 16.800.00 € 20.832,00 € 

18 AlkP 39,000 0.13 € 5.070.00 € 6.286,80 € 

19 U/CSF Prot 900 0.40 € 360.00 € 446,40 € 

20 CK 59,500 0.18 € 10.710.00 € 13.280,40 € 

21 LDH 59,500 0.10 € 5.950.00 € 7.378,00 € 

22 Chol 8,500 0.10 € 850.00 € 1.054,00 € 

23 Trig 8,500 0.11 € 935.00 € 1.159,40 € 

24 Ultra HDL 6,000 0.31 € 1,860.00 € 2.306,40 € 

25 Direct LDL 1,200 1.42 € 1.704.00 € 2.112,96 € 

26 Uric Acid 8,500 0.12 € 1.020.00 € 1.264,80 € 

27 APOA1 2,200 0.81 € 1,782.00 € 2.209,68 € 

28 APOB 2,200 0.81 € 1.782.00 € 2.209,68 € 

29 Transf 1,200 0.55 € 660.00 €    818,40 € 

30 Iron 4,500 0.16 € 720.00 €    892,80 € 

31 CHE 2,550 0.21 € 535.50 € 664,02 € 

32 Microalbumin 900 0.99 € 891.00 € 1.104,84 € 

33 Valproic 400 2.33 € 932.00 € 1.155,68 € 

34 Digoxin 400 2.33 € 932.00 € 1.155,68 € 

35 Gentamicin 1,700 2.33 € 3.961.00 € 4.911,64 € 

36 Vancomycin 5,200 2.33 € 12.116.00 € 15.023,84 € 

37 Amikacin 2,400 1.80 € 4.320.00 € 5.356,80 € 

38 Carb 400 2.00 € 800.00 € 992,00 € 

39 Phenobarb 400 1.42 € 568.00 € 704,32 € 

40 Phenytoin 400 2.13 € 852.00 € 1.056,48 € 

41 β-2 MICROGLOBULIN 700 3.00 € 2.100.00 € 2.604,00 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ       
 

  

42 Cystatin C 600 2.40 € 1,440.00 € 1.785,60 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1,079,750 . 172.690.50 € 214.136,22 € 
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A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΣΤ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Β ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1 hs Troponin I 60.000 2,10 126.000,00€ 156.240,00 € 

2 BNP 3.400 13,50 45.900€ 56.916,00 € 

3 PCT 10.200 9,40 95.880,00€ 118.891,20 € 

4 Cortisol 3.400 2,068 7.031,20€ 8.718,6880 € 

      

5 Ferritin 10.200 1,68  17.136,00 € 21.248,64 € 

6 VitaminB12 6.000 2,56  15.360,00 € 19.046,40 € 

7 Folate 6,000 2,54  15.240,00 € 18.897,60 € 

8 CEA 2.600 1,57  4.082,00 € 5.061,68 € 

9 AFP 2.600 1,57  4.082,00 € 5.061,68 € 

10 CA 125 II 2.600 2,14  5.564,00 € 6.899,36 € 

11 CA19-9XR 2.600 2,14 € 5.564,00 € 6.899,36 € 

12 CA 15-3 2.600 2,14 € 5.564,00 € 6.899,36 € 

13 Total PSA 1,800 2,30 4140,00€ 5.133,60 € 

14 Free PSA 800 2,40 1,920,00€ 2.380,80 € 

15 Total T3 6.000 1,40  8.400,00 € 10.416,00 € 

16 Free T3 6.000 1,40  8.400,00 € 10.416,00 € 

17 Total T4 4.000 1,40  5.600,00 € 6.944,00 € 

18 Free T4 11.000 1,40  15.400,00 € 19.096,00 € 

19 TSH 14,000 1,40  19.600,00 € 24.304,00 € 

20 Anti-TPO 2.200 2,20  4.840,00 € 6.001,60 € 

21 Anti-Tg 2.200 2,20  4.840,00 € 6.001,60 € 

22 Total Homocysteine 800 4.55  3.640,00 € 4.513,60 € 

23 LH 400 1,99  796,00 € 987,04 € 

24 FSH 400 1,99 796,00€ 987,04 € 

25 Prolactin 400 1,99 796,00€ 987,04 € 

26 Progesterone 400 1,99 796,00€ 987,04 € 

27 Testosterone 400 1,99 796,00€ 987,04 € 
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28 Estradiol 400 1,99 796,00€ 987,04 € 

29 Insulin 400 2,36  944,00 € 1.170,56 € 

30 C-peptide 400 2,36 944,00 € 1.170,56 € 

31 NGAL 800 17,98  14.384,00 € 17.836,16 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 165.000 . 
445.231,20€ 

 
552.086,6880€ 

      

  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α&ΒΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080001 

 

1.244.750   617.921,70 € 766.222,908€ 

 

2,ΤΜΗΜΑ: 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ  

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 72.200,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 89.528,00 € 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ (σε ειδικό αυτόματο 

αναλυτή) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080005 

 

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 25(ΟΗ)-vitamin D 3.000 5,00  15.000.00 € 18.600,00 € 

2 
Παραθορμόνη (PTH) [2nd 

Gen] 
3.000 4,00  12.000.00 € 14.880,00 € 

3 CTX 900 5,00  4.500.00 € 5.580,00 € 

4 PINP 900 10,00  9.000.00 € 11.160,00 € 

5 Οστεοκαλσίνη [NmidOC] 900 4,00  3.600.00 € 4.464,00 € 
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6 
Οστική αλκαλική 

φωσφατάση [bone ALP] 
900 6,00  5.400.00 € 6.696,00 € 

7 

Ανθεκτική στο τρυγικό όξινη 

φωσφατάση  [bone TRAcP 

5b] 

900 6,00  5.400.00 € 6.696,00 € 

8 
1,25 δι-υδρόξυ βιταμίνη D 

[1,25(OH)2D] 
800 12,00  9.600.00 € 11.904,00 € 

9 
Insulin Like Growth Factor-I 

(IGF-I) 
500 7,00  3.500.00 € 4.340,00 € 

10 Renin 300 7,00  2.100.00 € 2.604,00 € 

11 Aldosterone 300 7,00  2.100.00 € 2.604,00 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/2 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 

ΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ-ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080005 

 

12,400 
 

72.200,00 € 89.528,00€ 

3,ΤΜΗΜΑ  

 ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ  ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (HbA1c) 

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 15.000,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 18.600,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3:   ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (HbA1c) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080003 

 

 

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ   ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

3-1 
 

6.000 2,50 € 15.000,00€ 18.600,00€ 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α3 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ 

6.000 
 

15.000,00€ 18,600.00 € 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (HbA1c)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080003 

 

 

 

 

 

 

4,ΤΜΗΜΑ  

 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ  

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 8.400,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 10.416,00 € 

                                                                                                                                                                                                      

ΤΜΗΜΑΔ 4: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΡΩΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080006 

 

                                                                                                                                                                                                        

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΣΤ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

4-1 
 

6.000 1,40 8.400,00€ 10.416.00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Α4. 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080006 

 

6.000 
 

8.400.00€ 10.416.00€ 

 

5,ΤΜΗΜΑΑ/5 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ   

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 10.000,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 12.400,00 € 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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ΤΜΗΜΑΔ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ  

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080007 

                                                                                                                                                                               

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΣΤ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Α5/1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 1.200 5,00 6.000,00€ 7.440,00€ 

Α5/2 ΑΝΟΣΟΚΟΑΘΗΛΩΣΕΙΣ 200 20,00 4.000,00€ 4.960,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 

.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΗΛΕΚΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.ΚΑΙ 

ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080007 

1400  10.000,00€ 12.400,00€ 

 

6,ΤΜΗΜΑ  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ.(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

 ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2.000,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 2.480,00 € 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2,120.00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25030003 

 

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

6-1 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 400 5,00  2.000,00€ 2.480,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6    

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25030003 

400 
 

2.000,00€ 2.480,00 € 

 

7,ΤΜΗΜΑ  

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ. .(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

BENCE –JONES ΟΥΡΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2.000,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 2.480,00 € 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25080004 

 

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

7-1 BENCE –JONES ΟΥΡΩΝ 400 5,00 € 2.000,00€ 2.480,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ BANCE 

-JONES ΟΥΡΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 5080004 

 

400 
 

2.000,00€ 2.480.00 € 

 

8,ΤΜΗΜΑ: 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ELISA .(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 12.384.00€ € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 15.356,16€ € 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 25030005 

 

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

8-1 

intact FGF23 ELISA (πλήρες 

ΚΙΤ 96 προσδιορισμών) - 

Χειροκίνητη Εξέταση που 

απαιτεί σύστημα ELISA 

816 8.00  6,528.00 € 

                                    

8.094,72 € 

 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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8-2 

bioactive Sclerostin ELISA 

(πλήρες ΚΙΤ 96 

προσδιορισμών) - 

Χειροκίνητη Εξέταση που 

απαιτεί σύστημα ELISA 

480 8.00  3,840.00 € 4.761,60€ 

8-3 

DKK-1 ELISA (πλήρες ΚΙΤ 96 

προσδιορισμών) - 

Χειροκίνητη Εξέταση που 

απαιτεί σύστημα ELISA 

288 7.00  2,016.00 € 2.499,84€ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ.ΚΑΤ 25030005 

 

 

1584 

 

 

 

  12.384.00€ 

                         

15.356,16€ 

                                         

                                                                         

                        

 

   

                          ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ 
                              

 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

9, ΤΜΗΜΑ: 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 10.510,00€ € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  13.032,40  € 

Εξετάσεις ΚΩΔ ΚΑΤ 28004001 

 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέ

τ.ΚΕΟΚΕΕ 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

15.04.02.05.001 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ 

200 2,70 540,00 669,60 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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(CMV) 

15.04.02.06.001 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ 

(CMV) 

200 2,70 540,00 669,60 

15.04.04.07.001 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM 

ΕΝΑΝΤΙ EBV-VCA 
200 2,70 540,00 669,60 

15.04.04.08.001 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG 

ΕΝΑΝΤΙ EBV-VCA 
200 2,70 540,00 669,60 

18.11.01.11.001 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 

ΚΥΚΛΙΚΟΥ 

ΚΙΤΡΙΛΙΩΜΕΝΟΥ 

ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ 

1.000 4,30 4300,00 5332,00 

 

SCREENING TEST ΓΙΑ 

ENA (SSA, SSB, SM, RNP, 

κλπ) 

300 2,30 690,00 855,60 

18.10.90.01.001 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 

ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgG, 

IgM) 

300 5,60 1680,00 2083,20 

18.10.90.04.001 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 

β2- ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ I 

(IgG, IgM) 

300 5,60 1680,00 2083,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

ΚΩΔ ΚΑΤ 28004001 
 2700  10.510,00 13.032,40 

 

10,ΤΜΗΜΑ:  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 128.990,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ  159.947,60   € 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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Εξετάσεις  κωδ κατ 28004002  

 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟ

ΚΕΕ 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

18.11.01.05.001 

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ O 

(ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 

2.000 1,80 

 

3.600,00€ 

 

4.464,00 € 

18.11.01.09.001 C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 30.000 1,90 57.000,00€ 70.680,00 € 

18.11.01.10.001 
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΝ 
3.500 1,50 5.250,00€ 6.510,00 € 

18.02.01.02.001 
ΟΛΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 

Ε 
5.000 1,90 9.500,00€ 11.780,00 € 

18.01.02.03.001 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C3 
5.000 2,1 10.500,00€ 13.020,00 € 

18.01.02.05.001 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C4 
5.000 2,1 10.500,00€ 13.020,00 € 

18.01.01.01.001 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α 5.000 1,90 9.500,00€ 11.780,00 € 

18.01.01.05.001 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G 5.000 2,2 11.000,00€ 13.640,00 € 

18.01.01.07.001 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Μ 5.000 1,90 9.500,00€ 11.780,00 € 

18.01.01.20.001 ΚΑΠΑ, ΛΑΜΔΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 500 5,00 2.500,00€ 3.100,00 € 

12.01.90.01.001 
α1 ΟΞΙΝΗ 

ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ 
100 1,40 140,00€ 173,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   2 

κωδ κατ 28004002 

 
 

66100  128.990,00€ 159.947,60 € 
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11,ΤΜΗΜΑ:  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 84.800,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ  105.152,00 € 

Εξετάσεις  

ΚΩΔ.ΚΑΤ 30005069 

 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟ

ΚΕΕ 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

14.01.11.11.001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΒΙΑ 

8.000 5,00 40.000,00€ 49.600,00 € 

14.01.11.11.001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 

8.000 5,00 40.000,00€ 49.600,00 € 

14.01.11.11.001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

1.000 4,80 4.800,00€ 5.952,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ ΚΑΤ 30005069 

 
 

                               

17.000 
 

                    

84.800,00€ 

 

105.152,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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12,ΤΜΗΜΑ  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 140.460,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ 174.170,40 

 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.  

ΚΕΟΚΕΕ 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ

ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

14.02.01.03.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ  
4.500 8,00 36.000,00 44.640,00 

14.02.01.03.001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

4.500 8,00 36.000,00 44.640,00 

14.02.01.05.001 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

100 7,00 700,00 868,00 

14.02.01.07.001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GRAM 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  

4.500 7,00 31.500,00 39.060,00 

14.02.01.08.001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GRAM 

ΘΕΤΙΚΩΝ  

4.500 7,00 31.500,00 39.060,00 

14.02.01.11.001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ &  ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ 

ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

80 7,00 560,00 694,40 

14.03.04.03.002 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

300 7,00 2.100,00 2.604,00 

14.03.04.03.003 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΥΚΗΤΩΝ 
300 7,00 2.100,00 2.604,00 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

17 

 

Κωδικός 

ΚΑΤ30005070 

 
 

                 

18780 
  

        

 140.460,00 

   

174.170,40 

 

13.ΤΜΗΜΑ  

ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 54.000,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ  66.960,00  € 

Εξετάσεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ  30005071 

Κωδ.Εργαστηρ. Εξέτ. 

ΚΕΟΚΕΕ 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση 

μικροβιαιμιών και  μυκηταιμιών με 

ταυτοποίηση των συχνότερων 

παθογόνων και ανίχνευση γονιδίων 

αντοχής 

120 130,00 15.600,00 19.344,00 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση 

μηνιγγιτίδων εγκεφαλιτίδων  με 

ανίχνευση των συχνότερων παθογόνων 

(ιών, μικροβίων, μυκήτων)  

30 140,00 4.200,00 5.208,00 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση 

παθογόνων λοιμώξεων ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος με ανίχνευση 

των συνηθέστερα παθογόνων (ιών και 

μικροβίων) καθώς και ανίχνευση 

γονιδίων αντοχής 

60 130,00 7.800,00 9.672,00 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση 

παθογόνων λοιμώξεων κατώτερου 

αναπνευστικού συστήματος σε δείγματα 

πτυέλων με ανίχνευση των συνηθέστερα 

90 180,00 16.200,00 20.088,00 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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14.ΤΜΗΜΑ  

ΤΑΧΕΙΑ   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 15.840,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ   19.641,60 €  

Εξετάσεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 30005072 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 

Ταχεία καλλιέργεια ούρων 
 

3960 

 

4,00 

 

15.840,00 

 

 

19.641,60 

 ΣΥΝΟΛΟ  

κωδ κατ 30005072 

 

3960 4,00 15.840,00 

 

19.641,60 
 4,00 15.840,00 

 

 

 

 

 

παθογόνων (ιών και μικροβίων) καθώς 

και ανίχνευση γονιδίων αντοχής 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση σε 

δείγματα αρθρικού υγρού με ανίχνευση 

των συχνότερων παθογόνων (μικροβίων 

αεροβίων και αναεροβίων, μυκήτων)  

60 170,00 10.200,00 12.648,00 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 005071  

 

 

360  54.000,00 66.960,00 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

15.ΤΜΗΜΑ  

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 98.596,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ   122.259,04 €  

 ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ      

1 Χρώση GRAM με όλες τις χρωστικές στην ίδια 
συσκευασία. Συσκ. από 250ML έως 
1lt/χρωστική 

ΚΙΤ 
(4x250ml

) 
4 48 192,00 

238,08 

2 Αποχρωματιστικό έτοιμο για χρώση GRAM 
(ακετόνη και οινόπνευμα, ακετονούχος 
αλκοόλη) 

Λίτρο 6 13 78,00 
96,72 

3 
Χρώση οξεάντοχων βακτηρίων με όλες τις 
χρωστικές στην ίδια συσκευασία 

ΚΙΤ 
(4x250ml

) 
3 36 108,00 

133,92 

4 Αποχρωματιστικό έτοιμο για χρώση 
μυκοβακτηριδίου (υδροχλωρική αλκοόλη, 
χρώση Ziehl Neelsen) 

Λίτρο 3 50 150,00 
186,00 

5 
Ταχεία χρώση Giemsa με όλες τις χρωστικές 
στην ίδια συσκευασία 

ΚΙΤ 
(3x250ml

) 
3 60 180,00 

223,20 

6 Οξειδάση σε πλάκα πολλαπλών χρήσεων με 
διηθητικό χαρτί 

ΚΙΤ 10 80 800,00 992,00 

7 Εκλεκτικό συμπλήρωμα sputasol ΚΙΤ 20 98 1.960,00 2.430,40 

8 Γεννήτριες (φάκελοι) παραγωγής συνθηκών 
για αναερόβιες συνθήκες (γεννήτριες για 
σακουλάκια) 

Τεμάχια 4.000 0,9 3.600,00 
4.464,00 

9 Δείκτες για αναερόβιες συνθήκες Τεμάχια 4.000 0,32 1.280,00 1.587,20 

10 Γεννήτριες (φάκελοι) παραγωγής συνθηκών 
CO2 (γεννήτριες για σακουλάκια) 

Τεμάχια 4.000 2,1 8.400,00 10.416,00 

11 Πλαστικά σακουλάκια για χρήση με τα kit 
παραγωγής συνθηκών. Να κλείνουν με sealing 
clip επαναχρησιμοποιούμενο για εύκολο και 
ασφαλές κλείσιμο χωρίς πιθανότητα ανοικτών 
μικροοπών που θα διατάραζαν την 
ατμόσφαιρα. Τα σακουλάκια να έχουν 
χωρητικότητα 3-5 τρυβλίων για αναερόβιες 
συνθήκες και συνθήκες διοξειδίου ( 5 & 10 % 
). Να φέρουν σήμανση CE IVD 

Τεμάχια 4.000 1,7 6.800,00 

 

 

8.432,00 

12 Set άμεσης αναζήτησης για influenzae A και Β 
(ανοσοχρωματογραφία, να διαχωρίζονται ο 
τύπος Α από τον τύπο Β) 

Τεμάχια 500 4 2.000,00 
2.480,00 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ
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13 Set ελέγχου κοαγκουλάσης στους 
σταφυλοκόκκους 

Τεμάχια 500 0,95 475,00 589,00 

14 Set άμεσης αναζήτησης στρεπτόκοκκου σε 
φαρυγγικό επίχρισμα (STREP-TEST). Πλήρες 
κιτ ανοσοχρωματογραφίας ή σε κασέτα, με 
χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Χρήση σε 
δείγματα: φαρυγγικά επιχρίσματα. Τα 
αποτελέσματα να εμφανίζονται υπό την 
μορφή γραμμών 

Τεμάχια 500 0,5 250,00 

 

 

310,00 

15 Αποστειρωμένοι βαμβακοφόροι στυλεοί με 
υλικό μεταφοράς (Transwab plain medium 
amies for aerobic and anaerobic bacteria) 

Τεμάχια 4000 0,26 1.040,00 
1289,60 

16 Αποστειρωμένοι βαμβακοφόροι στυλεοί με 
υλικό μεταφοράς (Transwab charcoal for 
aerobic and anaerobic bacteria) 

Τεμάχια 4000 0,26 1.040,00 
1289,00 

17 Set Rose Bengal ΚΙΤ 5 34 170,00 210,80 

18 Anti-serum Brucella abortus ΚΙΤ 5 36 180,00 223,20 

19 Κεδρέλαιο Λίτρο 3 54 162,00 200,88 

20 Υλικό φύλαξης μικροβίων με σφαιρίδια για 
αερόβια και αναερόβια σε κατάψυξη 

Τεμάχια 4.000 3,9 15.600,00 19.344,00 

21 Ταχεία ανίχνευση άμεση αντιγόνου 
S.pneumoniae στα ούρα με 
ανοσοχρωματογραφία 

Τεμάχια 400 2 800,00 
992,00 

22 Ταχεία ανίχνευση άμεση αντιγόνου Legionella 
στα ούρα με ανοσοχρωματογραφία 

Τεμάχια 400 2 800,00 992,00 

23 Ανίχνευση Clostridium difficile (τοξίνες A και B 
ξεχωριστά και αντιγόνο GDH) με ταχεία 
ανοσοενζυμική μέθοδο στα κόπρανα (στην 
ίδια κασέτα και με το ίδιο δείγμα) 

Τεμάχια 500 4,8 2.400,00 

 

2.976,00 

24 Set Monotest (screening test) με 
ανοσοχρωματογραφία 

Τεμάχια 200 20 4.000,00 4.960,00 

25 Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας για την 
ταχεία ανίχνευση αντισωμάτων λοίμωξης EBV 

Τεμάχια 100 10 1.000,00 1240,00 

26 Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα 
για την ταχεία ανίχνευση του τύπου όλων των 
γνωστών καρβαπενεμασών (KPC, NDM, VIM, 
OXA-48, κλπ) (στην ίδια κασέτα και ξεχωριστά 
η κάθε καρβαπενεμάση) 

Τεμάχια 3000 15 45.000,00 

 

55.800,00 

27 Phenylboronic acid KIT 10gr 1 5,00 5,00 6,20 

28 Dimethyl sulfoxide 100 ml 1 26 26 32,24 

29 EDTA 500 ml 1 50 50 62,00 

30 Tεστ κυήσεως ούρων. (Ταχεία 
ανοσοχρωματογραφική μέθοδος σε κασέτα 
για τον ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων 
της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης 
(hCG) στα ούρα. Ευαισθησία μεθόδου ≥ 
20mIU/ml) 

Τεμάχια 200 0,25 50 

 

 

62,00 
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16.ΤΜΗΜΑ  

ΤΡYΒΛΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 54.909,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ   68.087,16 €  

 
ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ 

 κωδ κατ 300005073 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ. ΤΙΜΗ  

ΕΚΤΙΜΩΜ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 
Έτοιμα τρυβλία Blood Agar (αίμα αλόγου ή 

προβάτου) διαμ. 90 mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 

30000 

 
0,3 9.000,00 

 

11. 160,00 

 

2 Έτοιμα τρυβλία Blood Agar (αίμα αλόγου ή 

προβάτου) (διχοτομημένο) διαμ. 90 mm 

αεροστεγώς κλεισμένα 

Τεμάχια 30000 0,43 12.900,00 

 

15.996,00 

3 Έτοιμα τρυβλία Chocolate Agar διαμ. 90 

mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 2000 0,37 740,00 

 

917,60 

4 CHOCOLATE AGAR + PolyVitex  διαμ. 90 mm 

αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 

 

1000 

 

0,37 

 

370,00 

 

458,80 

5 Έτοιμα τρυβλία MacConkey (No3) agar 

διαμ. 90 mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 30000 

 

0,29 

 

8.700 

 

10.788,00 

6 Έτοιμα τρυβλία MacConkey (No3) agar 

(διχοτομημένο) διαμ. 90 mm αεροστεγώς 

κλεισμένα 

Τεμάχια 30000 0,39 11.700 

 

14.508,00 

7 Έτοιμα τρυβλία Sabouraud dextrose agar με 

Chloramphenicol διαμ. 90 mm αεροστεγώς 

κλεισμένα 

Τεμάχια 10000 0,62 6,200.00 

 

7.688,00 

8 Έτοιμα τρυβλία Salmonella-Shigella Agar σε Τεμάχια 1000 0,37 370,00  

  κωδ κατ 28004003 
  

 
34.365,00 

  
98.596,00 

 
122.259,04 
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συσκευασία ενός (S.S. AGAR) 90 mm 

αεροστεγώς κλεισμένα 

458,80 

9 
MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN) 

Αλατούχο θρεπτικό υλικό για την 

καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση 

του παθογόνου σταφυλόκοκκου σε 

συσκευασία ενός τρυβλίου 90 mm 

(αεροστεγώς κλεισμένο) 

Τεμάχια 

 

 

1000 

 

 

0,37 

 

 

 

370,00 

 

 

 

 

 

 

 

458,80 

10 Έτοιμα τρυβλία με χρωμογόνα για διάφορα 

μικρόβια 
Τεμάχια 1000 1,5 

 

1.500,00 

 

1860,00 

11 Bile esculin azid agar with vancomycin διαμ. 

90 mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 100 0,5 50,00 

62,00 

12 Brucella blood agar with vit K1 + hemin 

διαμ. 90 mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 

 

100 

 

0,65 

 

65,00 

 

80,60 

13 Υλικό σε κεκλιμένη μορφή για την 

καλλιέργεια μυκοβακτηριδίων (Lowenstein-

Jensen agar) 

Τεμάχια 
 

60 

 

1,65 

 

99,00 

 

122,76 

14 Έτοιμα τρυβλία Mueller Hinton διαμ. 90 

mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 

 

500 

 

0,39 

 

195,00 

 

241,80 

15 Muller Hinton agar + 5% sheep blood 

τρυβλία 90mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 

 

500 

 

0,39 

 

195,00 

 

241,80 

16 
Ετοιμα θρεπτικά υλικά σε τρυβλία με RPMI 

άγαρ 90mm αεροστεγώς κλεισμένα 
Τεμάχια 

 

 

500 

 

 

4,91 

 

 

2.455,00 

 

 

3.044.20 

 κωδ κατ 300005073 
 

136260  54.909,00 68.087,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

23 

 

17.ΤΜΗΜΑ  

ΣΚΟΝΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 11.417,50€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ   14.157,70€ 

 

                                                                                             

ΣΚΟΝΕΣ 

 κωδ κατ 28004005 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ 

ΤΙΜΗ  

ΕΚΤΙΜ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 Blood agar base KIT (500gr) 30 27 810,00 1.004,40 

2 Mac conkey agar no 3 KIT (500gr) 30 27,5 825,00 1.023,00 

3 Chapman agar KIT (500gr) 2 27,75 55,50      68,82 

4 Columbia agar KIT (500gr) 2 40 80,00      99,20 

5 Muller hinton agar  KIT (500gr) 1 39 39,00      48,36 

6 Thioglycolate broth base KIT (500gr) 20 35,5 710,00    880,40 

7 Rappaporte vasiliadis 

medium 
KIT (500gr) 20 75 1500,00 

1.860,00 

8 Brain heart infusion broth KIT (500gr) 10 39,7 397,00    492,28 

9 Cooked meat medium KIT (500gr) 40 150 6.000,00 7.440,00 

10 Salmonella-Shigella Agar KIT (500gr) 10 32,5 325,00    403,00 

11 Sabouraud dextrose agar 

με Chloramphenicol 
KIT (500gr) 20 33,8 676,00 

  

  838,24 

 ΣΚΟΝΕΣ κωδ κατ 

28004005 

 κωδ κατ 28004005 

 

 

 

185 

 

 

  

11.417,50 

 

14.157,70 
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18,ΤΜΗΜΑ  

18.ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

 ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.400,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ   1.736,00 €  

 

 

 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

 ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ κωδ 

κατ28004005 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΤΙΜΗ 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 

ΕΚΤΙΜ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 Ταυτοποίηση σταφυλόκοκκων (με 

τουλάχιστον 20 βιοχημικά 

υποστρώματα +αντίστοιχα 

αντιδραστήρια για την τελική 

ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 8 200,00 

 

 

248,00 

2 Ταυτοποίηση στρεπτόκοκκων (με 

τουλάχιστον 20 βιοχημικά 

υποστρώματα +αντίστοιχα 

αντιδραστήρια για την τελική 

ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 8 200,00 

248,00 

3 Ταυτοποιηση gram θετικών βακτηριών 

–κορυνοβακτηρίων (με τουλάχιστον 

20 βιοχημικά υποστρώματα 

+αντίστοιχα αντιδραστήρια για την 

τελική ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 
 

25 

 

8 

 

200.00 

 

 

 

248,00 

4 Tαυτοποίηση Gram αρνητικών 

εντεροβακτηριακών (με τουλάχιστον 

20 βιοχημικά υποστρώματα 

+αντίστοιχα αντιδραστήρια για την 

τελική ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 8 200,00 

 

 

 

248,00 
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5 Ταυτοποίηση Gram αρνητικών 

αζυμωτικών(με τουλάχιστον 20 

βιοχημικά υποστρώματα +αντίστοιχα 

αντιδραστήρια για την τελική 

ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 8 200,00 

 

 

248,00 

6 Ταυτοποίηση RAPID 32-ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

(+αντίστοιχα αντιδραστήρια για την 

τελική ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 8 200,00 

 

248,00 

7 Ταυτοποίηση για ναισσεριακά και 

αιμοφίλους σε 2 ώρες + αντίστοιχα 

αντιδραστήρια για την τελική 

ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 8 200.00 

 

 

248.00 

 κωδ κατ28004005 
 

175  1.400,00 1.736,00 

 

 

19,ΤΜΗΜΑ  

.ΔΙΣΚΟΙ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ             33696300-8 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 500,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ  620,0000€  

 

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ κωδ κατ 30005074 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ TMX 

ΕΚΤΙΜ. 

ΤΙΜΗ 

ανα τμχ 

και συσκ 

των 200 

ΕΚΤΙΜΩΜ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

19-1 

 
Bacitracin δίσκοι 0,04 Τεμάχια 400 0,2 80,00 

99,20 

19-2 Bacitracin δίσκοι 10 Τεμάχια 100 0,2 20,00 24,80 

19-3 Optochine δίσκοι Τεμάχια 400 0,10 40,00 49,60 

19-4 Amikacin 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16 

19-5 Amoxicillin 20 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-6 Amoxicillin/Clavulanic acid, 20-10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-7 Ampicillin 2 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  
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19-8 Ampicillin/sulbactam 10-10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-9 Aztreonam 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-10 Clindamycin 2 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-11 Cefepime 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-12 Cefixime 5 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-13 Cefotaxime 5 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-14 Cefoxitin 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-15 Ceftazidime 10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-16 Ceftriaxone 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-17 Cefuroxime 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-18 Ciprofloxacin 5 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-19 Colistin 10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-20 Erythromycin 15 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-21 Fosfomycin 200 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-22 Fucidic acid 10 μg Τεμάχια 200 9 9 11,16  

19-23 Gentamicin 10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-24 Gentamicin (for high level resistance) 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-25 Imipenem 10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-26 
Meropenem 10 μg Τεμάχια 800 9 36,00 

 

44,64 

19-27 Metronidazole 5 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-28 Nitrofurantoin 100  μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-29 Norfloxacin 10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-30 Oxacillin 1 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-31 Penicillin  (Benzylpenicillin) 1 unit Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-32 Piperacillin 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-33 Piperacillin/Tazobactam 30-6 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-34 Rifampicin 5 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-35 Teicoplanin 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-36 Tetracycline 30 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-37 Ticarcillin/Clavulanic acid  75-10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  
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19-38 Tobramycin 10 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-39 Trimethoprime/ Sulfamethoxazole 1.25-23.75 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

19-40 Vancomycin 5 μg Τεμάχια 200 9 9,00 11,16  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  

 500,0000 620,0000 

20.ΤΜΗΜΑ  

MIC Test Strips 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 8.160,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ  10.118,40€  

 

 

Για τα παρακάτω MIC Test Strips να είναι από 

υλικό υψηλών προδιαγραφών και σύμφωνα με 

τα πρότυπα CLSI και EUCAST 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩ

ΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΤΟΥΣ  

ΕΚΤΙΜ

ΩΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 30 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

20-1 MIC Test Strip Ampicillin/Sulbactam Τεμάχια 30 110 110,00 136,40 

20-2 MIC Test Strip Aztreonam Τεμάχια 30 110 110, 00 136,40  

20-3 MIC Test Strip Cefotaxime Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-4 MIC Test Strip Ceftazidime Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-5 MIC Test Strip Ceftazidime-avibactam Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-6 MIC Test Strip Ceftolozane-tazobactam Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-7 MIC Test Strip Ceftriaxone Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-8 MIC Test Strip Colistin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-9 MIC Test Strip Daptomycin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-10 MIC Test Strip Fosfomycin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-11 MIC Test Strip Imipenem Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-12 MIC Test Strip Levofloxacin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-13 MIC Test Strip Linezolid Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-14 MIC Test Strip Meropenem Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-15 MIC Test Strip Minocyclin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-16 MIC Test Strip Penicillin (Benzyllpenicillin) Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  
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20-17 MIC Test Strip Piperacillin/Tazobactam Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-18 MIC Test Strip Rifampicin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-19 MIC Test Strip Sulfamethoxazole/Trimethoprime Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-20 MIC Test Strip Teicoplanin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-21 MIC Test Strip Tigecycline Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-22 MIC Test Strip Vancomycin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-23 MIC Test Strip Anidulafungin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-24 MIC Test Strip Micafungin Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-25 MIC Test Strip Posaconazole Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-26 MIC Test Strip Voriconazole Τεμάχια 30 110 110,00 136,40  

20-27 Colistin MIC strips+ Mueller-Hinton medium για 

έλεγχο MIC με broth microdilution ή Μεθοδο 

μικροαραιώσεων με αποσπώμενες σειρές 

("στριπ") βυθισμάτων, από πλάκες 

μικροτιτλοδοτήσεων οι οποίες έχουν διαδοχικές 

αραιώσεις του αντιβιοτικού Colistin, σύμφωνα 

με την μέθοδο των μικροαραιώσεων EUCASTή 

CLSI. Είναι επιθυμητός ο μεγαλύτερος αριθμός 

αραιώσεων 

KIT 500 ΤΜΧ 
10,60 

ΤΙΜΗ ΚΙΤ 
5,300,00 

 

 

 

 

6.572,0000 

 

 κωδ κατ 30005074 
  

 8.160,0000 10.118,40000 
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21,ΤΜΗΜΑ  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ .(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3150,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ  3906,00€ 
 

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ κωδ κατ 30005075 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ 

ΤΙΜΗ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

21-1 HEP-2 ANA IFA (να περιλαμβάνεται θετικός και 

αρνητικός μάρτυρας) 
Εξετάσεις 1.500 2,1 3.150,00 3.906,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    3.150,00 3.906,00 

 

22,ΤΜΗΜΑ  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ .(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 480,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ 595,20€ 
 

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ κωδ κατ 30005075 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ 

ΤΙΜΗ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

22-1 CRITHIDIA LUCILAE (ds DNA) IFA (να 

περιλαμβάνεται θετικός και αρνητικός 

μάρτυρας) 

Εξετάσεις 200 2,4 480,00 595,20 

 ΣΥΝΟΛΟ    480,00 595,20 
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23 ΤΜΗΜΑ  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ .(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.700,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ 2108,00€ 

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ κωδ κατ 30005075 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ 

ΤΙΜΗ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

23-1 MOUSE KIDNEY AND STOMACH IFA (να 

περιλαμβάνεται θετικός και αρνητικός 

μάρτυρας) 

Εξετάσεις 500 3,4 1.700,00 2.108,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    1.700,00 2.108,00 

 

 

 

24.ΤΜΗΜΑ  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ .(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.440,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ 1785,60€ 
 

 

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ κωδ κατ 30005075 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ 

ΤΙΜΗ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

24-1 c-ANCA/p-ANCA IFA (να περιλαμβάνεται 

θετικός και αρνητικός μάρτυρας) 
Εξετάσεις 600 2,4 1.440,00 1.785,60 

 ΣΥΝΟΛΟ    1.440,00 1.785,60 
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25,ΤΜΗΜΑ  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ .(χωρίς συνοδό εξοπλισμό ) 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 5.000,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ 6.200,00€ 
 

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ κωδ κατ 30005075 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΚΤΙΜ 

ΤΙΜΗ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΕΚΤΙΜ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

25-1 Anti –ENA Scl-70 τουλάχιστον 10 αντισώματα 

με μέθοδο ανοσοαποτύπωσης σε ξεχωριστές 

ταινίες ανά δείγμα (να περιλαμβάνεται θετικός 

και αρνητικός μάρτυρας) 

Εξετάσεις 500 10 5.000,00 6.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    5.000,00 6.200,00 

 

 

26ΤΜΗΜΑ  

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 7.200,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ  8.928,00€  

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  κωδ 

κατ30005076 

ΜΟΝΑΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ  

 

ΕΚΤΗΜΩΜ

ΕΝΗ ΤΙΜΗ  

ΕΚΤΙΜ.ΚΟΣΤ

ΟΣ ΧΩΤΙΣ 

ΦΠΑ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ  

26-1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΚΥΚΛΟΥΣ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ 2 

ΛΥΟΦΙΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ, 

 

ΚΙΤ 

 

 

6 

 

 

650 

 

 

3.900,00 

 

 

 

 

 

4.836,00 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

32 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

26-1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΚΥΚΛΟΥΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 2 ΚΎΚΛΩΝ 

ΚΙΤ 
 

6 

 

550 

 

3.300,00 

 

 

 

4.092.00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ 

30005076  

 

12 
 

 

7.200,00 

 

8.928,00 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΚΤΙΜ.ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

 

ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ  

 
 

1.368.458,200 

 

1.696.888,168 

 

 

2.736916,400 

 

 

3.393.776,336 

 

               

Σημείωση  

Ο Συνοδός εξοπλισμός που θα παραχωρηθεί από την ανάδοχο εταιρεία να καλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο σχετ. Παράρτημα της εν λόγω διακήρυξης και θα 

πραγματοποιεί το σύνολο των εξετάσεων κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτών  

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετ. παράρτημα ο συνοδός εξοπλισμός του αναδόχου η των αναδόχων να 

παραδοθεί και να εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βιοχημικό  και  στο Μικροβιολογικό 

εργαστήριο του ΓΝΑ ΚΑΤ  

Η κατακύρωση της αναδόχου εταιρείας θα γίνει με βάση την χαμηλότερή 

προσφέρουσα τιμή ανά εξέταση συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων 

στο σύνολο των εξετάσεων του κάθε τμήματος.  

Προσφορές υποβάλλονται είτε α)για το σύνολο των προκηρυχθέντων τμημάτων 1,2,3,κλπ είτε β)για 

ένα η περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των εξετάσεων κάθε τμήματος συμπεριλαμβανομένων 

και των αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται . 
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Προσφορές για μέρος των ζητούμενων Ποσοτήτων δεν θα γίνονται δεκτές, και θα απορρίπτονται 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος. 

Προαίρεση  

Δυνατότητα προαίρεσης ενός έτους με μονομερή απόφαση του οργάνου Διοίκησης του ΓΝΑ ΚΑΤ χωρίς 

αύξηση του προϋπολογισμού με τις ίδιες συμβατικές τιμές και υποχρεώσεις  

Με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου δύναται περαιτέρω παράταση της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως 

των Ειδών για όσα από τα συμβατικά είδη δεν έχουν παραγγελθεί εντός του χρόνου ισχύος αυτής.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας και γίνει 

η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται  στην παρούσα 

διακήρυξη.  

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες  με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της και 

επιπλέον δικαίωμα ετήσιας προαίρεσης με μονομερή απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή δήλωσή της, 

διάρκειας ενός έτους, μετά από σχετική απόφαση ΔΣ. Το εν λόγω δικαίωμα,  δεν αποτελεί αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, συνίσταται δε στην τροποποίηση της 

διάρκειας και μόνο της σύμβασης, δηλ. στην προμήθεια των ίδιων ακριβώς υλικών, με τους ίδιους 

ακριβώς όρους για επιπλέον δώδεκα μήνες.. Οι τιμές καθώς και οι ποσότητες των ειδών δεν αλλάζουν, 

αλλά παραμένουν αυτές που συμφωνήθηκαν με την υπογραφή της αρχικής σύμβασης μαζί με λοιπούς 

συμβατικούς όρους που προσυπογράφηκαν μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και προμηθευτή (ίδιες τιμές, 

ποσότητες, διακριτά είδη, τεχνικές προδιαγραφές, γενικοί και ειδικοί όροι προμήθειας κλπ). Όλες οι 

διαδικασίες ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, ενόσω η 

αρχική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, δηλ. πριν την εκπνοή της πρώτης σύμβασης 

 

Τόσο η  αρχική όσο και η εκ προαιρέσεως ενεργοποιημένη σύμβαση, δύναται να παύσει η 

ισχύς τους ή να τροποποιηθούν ως προς τα είδη που περιλαμβάνουν (αφαίρεση ειδών και 

υπολειπομένων ποσοτήτων) εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος τους ολοκληρωθεί κεντρικός 

(ενιαίος) διαγωνισμός ή διαγωνισμός από ανώτερη αρχή, για τα είδη αυτά .  
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται 

 

 

 

 

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 ιδίως 

 

 Τις διατάξεις του ν.4782 /09-03-2021 ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία».   

 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 άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 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 

δημοσίων συβάσεων 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 
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διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», 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  

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

Α.Ε.Π.Π.» 

 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 υπ. αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 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 
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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», 

Τις κάτωθι αποφάσεις και έγραφα  

 Την απόφαση 20/04-10-2022, θέμα 27, του ΔΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ για την έγκριση του Πίνακα 

Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών του 2022 (ΑΔΑ:6ΨΧ446906Π-Δ37), 

 Την απόφαση 11/24-05-2022, θέμα21, του ΔΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ για την έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών (ΑΔΑ), 

 Την υπ’ αριθ. 2021/25-10-2022 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:9 ΟΙ 746906Π-

0ΗΨ)  που αφορά το Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΣ 177/10-05-2022 Απόφαση έγκρισης  Διοικητή, ορισμού Επιτροπής 

αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
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των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/01/2023και ώρα 12:00 

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) του 

ως άνω συστήματος, την 02/02/2023 και ώρα 12:00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/12/2023 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ένωσης. 

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 179602 

Η Διακήρυξη είναι καταχωρημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.kat-hosp.gr στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

και θα παραμείνει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών. 

 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
file:///E:/για%20δημοσιευση%20αντιδραστηρια/ΑΠΟ%20ΑΥΤΟ%20ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/http
file:///E:/για%20δημοσιευση%20αντιδραστηρια/ΑΠΟ%20ΑΥΤΟ%20ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/http
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kat-hosp.gr/
ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

38 

 

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,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες 

. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ.2022-200873 Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

 η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 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 10  (δέκα) 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 αρχής  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό» και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .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 επιλογής συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  μπορούν να  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 στην Αγγλική  γλώσσα  χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

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) 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 ποσού Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 

το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 

τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

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 

σύμβασης  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνονται  στο Παράρτημα της  διακήρυξης  

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
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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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων 

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 Ένωσης 

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 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

42 

 

ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  

 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2. 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ύψος του 2% επί της αξίας του προσυπολογιζόμενου ποσού προ ΦΠΑ.  Κατά συνέπεια το 

ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των τμημάτων , 

πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός 

ΦΠΑ,  

Σε περίπτωση  υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη/τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ποσοστό 2%) υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α, 

του συνόλου των προσφερόμενων ειδών/τμημάτων, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον παρακάτω 

πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Α/Α 

ΚΩΔ. ΚΑΤ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 

25080001 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

617.921,70 12.358,43 

Δώδεκα χιλιάδες 

τριακόσια πενήντα 

οκτώ και σαράντα 

τρία  

2 

25080005 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ  

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

 

72.200,00 

 
1.444,00 

Χίλια τετρακόσια 

σαράντα τέσσερα 

 

3 

25080003 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΥΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 

(HbA1c) 

15.000,00 

 
300,00 Τριακόσια 
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ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

 

4 

25080006 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ  

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

 

8.400,00 

 

168,00 

 

Εκατόν εξήντα 

οκτώ 

5 

25080007 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ   

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

10.000,00 
200,00 

 
Διακόσια 

 6 

25030003 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ. 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

  

2.000,00 

 

40,00 

 
Σαράντα  

7 

25080004 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ. 

BENCE –JONES ΟΥΡΩΝ 

 

2.000,00 

 

40,00 

 
Σαράντα 

8 

25030005 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ELISA  

 

12.384,00 

 

247,68 

 

Διακόσια σαράντα 

επτά και εξήντα 

οκτώ 

9 

28004001 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

10.510,00 210,20 
Διακόσια δέκα και 

είκοσι 

10 28004002 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟΥ 

 

 

128.990,00 

 

2.579,80 

Δυο χιλιάδες 

πεντακόσια 

εβδομήντα εννέα 

και  ογδόντα  

11 

30005069 

 

 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

 

84.800,00 
1.696,00 

Χίλια εξακόσια 

ενενήντα έξι 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

 

 

 

 

12 

30005070 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

(ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ)  

140.460,00 2.809,20 

Δυο χιλιάδες 

οκτακόσια εννέα 

και είκοσι 

13 30005071 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

54.000,00 1.080,00 Χίλια ογδόντα  

14 30005072 

                                           

 ΤΑΧΕΙΑ   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 15.840,00 316,80 

Τριακόσια δέκα έξι 

και ογδόντα  

15 28004003 

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ 

 98.596,00 1.971,92 

Χίλια εννιακόσια 

εβδομήντα ένα και 

ενενήντα δυο 

16 

300005073 

 

ΤΜΗΜΑ 8  

ΤΡΙΒΛΙΑ 

 54909,00 1.098,18 

Χίλια ενενήντα 

οκτώ και δέκα 

οκτώ . 

17 28004005 

ΣΚΟΝΕΣ 

 11.417,50 228,35 

Διακόσια είκοσι 

οκτώ και τριάντα 

πέντε  

18 28004005 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

 ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 1.400,00 28,00 

 

 

Είκοσι οκτώ 

19  ΔΙΣΚΟΙ 500 10 

 

Δέκα 

20 30005074 

 

MIC TEST STRIPS 

8.160,00 

 163,20 

Εκατόν εξήντα τρία 

και είκοσι 

21 30005075 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ  

 3.150,00 63 

Εξήντα τρια   
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22  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ  

 480,00 9,60 

Εννέα ευρώ και 

εξήντα  

23  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ  

 1.700,00 34,00 

Τράντα τέσσερα  

24  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ  

 1.440,00 28,80 

Είκοσι οκτώ ευρώ 

και ογδόντα  

25  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ  

 5.000,00 100,00 

 

Εκατό  

26 30005076 

                                                              

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

 7.200,00 144,00 

 

Εκατόν σαράντα 

τέσσερα 

  ΣΥΝΟΛΟ    

      

 

 

 

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. 4412/2016 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
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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 

απορριφθεί1, 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. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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 αμετάκλητη 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 
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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 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).  
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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. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
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φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

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. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 

που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

(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, 
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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. 

2.2.3.5 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει. (αμιγώς εθνικοί λόγοι)  

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 

αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου 

που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, 

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή 

εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές 

Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ο.Ο.Σ.Α. 

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 στοιχεία, 

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 
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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. 

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. 

4412/2016 

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 Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 

φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν 

λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών 

της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο µε το 

1/3 της εκτιμώμενης σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της 

τριετίας θα υποβάλει δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών  ανάλογα με την ημερομηνία σύστασης του 

οικονομικού φορέα απαιτείται να έχουν εκτελέσει  01 τουλάχιστον αντίστοιχη σύμβαση με πίστωση iση 

η μεγαλύτερη με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. 

 β) να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας. 

γ) να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε 

άλλα κράτη – μέλη. 
δ) όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές στο παράρτημα ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 

με ισχύοντα διεθνή η /και ευρωπαϊκά η/και εθνικά πρότυπα(ISO ,EN,ΕΛΟΤ κλπ)να διαθέτουν 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξαρτήτους διαπιστευμένους 

οργανισμούς.     

α).όλες τις διεθνής πιστοποιήσεις παραγωγής των προς προμήθεια υλικών 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
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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 τρίτων 

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 αυτούς 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 φορείς, 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 
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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 παρούσας. 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, 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 

περίπτωση 

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 παρούσας.  

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 αρχή  

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 το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
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1599/1986. Το ΕΕΕΣ. 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.  

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. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

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 αυτής 

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

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

παρούσης 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 απάντησης. 
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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 του 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

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 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 ισχύουν 

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 
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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: 

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 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
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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 

αποκλεισμού 

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. 

στ)για την παράγραφο 2.2.3.5] δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 

κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 

σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί 

σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας 

ανωτέρω).  

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 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

59 

 

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. 

- 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 
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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.  

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. 

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 

 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
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(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 προσκομίζουν.  

Τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα ( ημεδαπού η 

αλλοδαπού) Η αποσπάσματα Οικονομικών καταστάσεων  των 3 τριών  τελευταίων ετών στην 

περίπτωση  που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων  απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι  εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας.  

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 έγγραφο .    

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν όλα αυτά τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα ζητούμενα στη παράγραφο 2.2.6. 

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 καταλληλα 

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 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 ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 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 
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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. 

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 καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 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, 
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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.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

1. οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

2. 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   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάση τιμής ανά εξέταση στο σύνολο των εξετάσεων ανά τμήμα συμπεριλαμβανομένων και των 

αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται . 

 

2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης   

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο αντίστοιχο Παράρτημα … της 

Διακήρυξης για το σύνολο της αποκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα 

συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

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 της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 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) 
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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.  

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 

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, μεταδιδόμενα 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 
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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 αυτόν   

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή pdf ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά και τυχόν λοιπά 

απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία  σύμφωνα με τις οικείες παραγράφους και υποδείγματα της 

παρούσας διακήρυξης.  Στην περίπτωση διάστασης μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 

ειδική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

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 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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.  

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ 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 
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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. 2690/1999  

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 δικηγόρο  

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 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 
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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 αποκλεισμού 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 ESPD, 

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. 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ESPD είναι αναρτημένες σε σχετική 

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και ανεπιφύλακτα, των 

όρων της παρούσας διακήρυξης 

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  ... 

της Διακήρυξης. περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

ακαταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή pdf ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά και τυχόν λοιπά 

απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία  σύμφωνα με τις οικείες παραγράφους και υποδείγματα της 

παρούσας διακήρυξης.  Στην περίπτωση διάστασης μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 

ειδική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

 

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

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα vi της διακήρυξης:  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά ο 

προσφέρων  θα επισυνάψει στον (υπo)φάκελο ”οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

του προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf. 

Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει με ποινή απόρριψης  

συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα vi παρούσας  

Στον υποφάκελο  τοποθετούνται με ποινή απόρριψης τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς Στην 

οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό ΦΠΑ επί  τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα 

προσφερόμενα είδη και τα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή καθώς και ο χρόνος ισχύος της της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προσφοράς  

Ποιο συγκεκριμένα  

α) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά η οποία 

πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τα ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη . 

β) 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 .Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα 

χρησιμοποιηθεί για την σύγκριση των προσφορών  

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου … % και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ … %. 

γ)στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ στα συνημμένα αρχεία επισυνάπτεται και ο πίνακας ζητούμενων 

ειδών οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί σε κάθε προσφορά (σε όποια μορφή 

επιτρέπει το σύστημα είτε excel είτε pdf.  

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 στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης 

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει ο κάθε διαγωνιζόμενος να καταθέσει την αντίστοιχη 

σελίδα του Παρατηρητήριου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τον 

διαγωνισμό η αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση μη καταχώρησης στο ΠΤ την συγκεκριμένη 

ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς ( με ποινή  απόρριψης ) 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταχωρήσει   το έντυπο της οικονομικής του προσφοράς και σε 

μορφή excel. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δέκτες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 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. 
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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 προσφορών 

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,  

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 
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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,  

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) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) 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, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

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

ια) 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, 

ιβ) 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, 

ιγ) 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. 

Ιδ)Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει ο κάθε διαγωνιζόμενος να καταθέσει την αντίστοιχη 

σελίδα του Παρατηρητήριου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τον 

διαγωνισμό η αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση μη καταχώρησης στο ΠΤ την συγκεκριμένη 

ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς ( με ποινή  απόρριψης ) 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

73 

 

 

 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης εφεξής Επιτροπή 

Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 02/02/2023 ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 

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 Αρχή 

 

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 της 

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΄ αναλογία και 

για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 

εξακριβώσιμα 
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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.   

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 τους. 

 

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 προσφορών. 

 

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 
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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.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («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. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 

της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου 

σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

ΕΑΔΗΣΥ  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας 

 

 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 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 - 
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2.2.9  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 2.4.2.5  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, 

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 
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αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 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 2.2.9 (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 του  

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 σύμβασης    

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 
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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 αρχής. Κατά της απόφασης 

κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 

της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

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 ΕΑΔΗΣΥ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την 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.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

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
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Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 

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 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων  (ΕΑΔΗΣΥ), 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 του 

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

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
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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 παράλειψης 

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 23:59:59 

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 παράβολου 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 ΕΑΔΗΣΥ 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 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 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, 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

81 

 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ , 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. 

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 ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή 

της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 

απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ.  

Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει 

δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ 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 ΕΑΔΗΣΥ. 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. 

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 
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ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ., 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 παρεμβαίνοντάς 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 διαφορετικά. 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 
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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. 

 

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 

αντίστοιχο Παράρτημα 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 
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σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 

επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. χωρίς ΦΠΑ   

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,  

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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 

μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου.( Ν.4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 8 περ β.) 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στα αντίστοιχα παραρτήματα 

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. 

 

4.4 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.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

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 της 

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 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

 Το εν λόγω δικαίωμα, δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής 

σύμβασης, συνίσταται δε στην τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης, δηλ. στην προμήθεια των 

ίδιων ακριβώς υλικών, με τους ίδιους ακριβώς όρους, για επιπλέον δώδεκα μήνες προμήθειας των 

αγαθών. Οι τιμές των αγαθών καθώς και οι ποσότητες των ειδών δεν αλλάζουν, αλλά παραμένουν 

αυτές που συμφωνήθηκαν με την υπογραφή της αρχικής σύμβασης μαζί με λοιπούς συμβατικούς 

όρους που προσυπογράφηκαν μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και προμηθευτή (ίδιες τιμές, ποσότητες, 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

86 

 

διακριτά είδη, τεχνικές προδιαγραφές, γενικοί και ειδικοί όροι προμήθειας κλπ). 

Όλες οι διαδικασίες ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και υπογραφής της νέας σύμβασης, 

θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, ενόσω η αρχική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, δηλ. πριν την εκπνοή 

της πρώτης σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα : 

1. Το ποσό της νέας σύμβασης θα είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της πρώτης σύμβασης (ίδιες, 

σταθερές, μη αναπροσαρμοζόμενες τιμές). Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη, για το δεύτερο έτος 

της σύμβασης, εάν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται σε 1.368.548,20 € χωρίς 

ΦΠΑ 1.696.888,168 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2. Το αντικείμενο της νέας σύμβασης θα είναι ακριβώς όμοιο με το αντικείμενο που θα έχει 

συμφωνηθεί με την υπογραφή της πρώτης σύμβασης και θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και 

προϋποθέσεις, όπως και στην αρχική σύμβαση (πχ είδη, τιμές, ποσότητες, τεχνικές 

προδιαγραφές, παράδοση υλικών, ειδικοί όροι προμήθειας κλπ) 

3. Οι διαδικασίες ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στο 

δεύτερο εξάμηνο ισχύος της αρχικής σύμβασης, η υπογραφή δε της νέας σύμβασης με 

τον/τους ανάδοχο/ους θα πρέπει να τελεστεί πριν την εκπνοή της πρώτης. Έναρξη της νέας 

σύμβασης θα είναι η επόμενη ημέρα της λήξης της αρχικής. Διάρκεια της νέας, εκ 

προαιρέσεως, σύμβασης είναι οι δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της. 

Για την ενεργοποίηση της προαίρεσης θα πρέπει να έχουν προηγηθεί σωρευτικά: 

 Πρόβλεψη της δαπάνης στον προϋπολογισμό του προγραμματισμού προμηθειών της 

Αναθέτουσας Αρχής για το έτος ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 

 Σχετική, περί ενεργοποίησης του δικαιώματος, εισήγηση προς το Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής 

από την επιτροπή της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

 Ύπαρξη θετικής απόφασης Δ.Σ . 

 Ανάληψη ετήσιας και πολυετούς δέσμευσης υποχρέωσης 

 Ενημέρωση του/των Αναδόχου/ων 

 Πρόσκληση προς τον/τους ανάδοχο/ους εκ νέου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 Έλεγχος αυτών από την αρμόδια επιτροπή 

 Ύπαρξη απόφασης από το Δ.Σ  περί αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 Πρόσκληση προς τον/τους αναδόχους για υπογραφή της νέας σύμβασης 

 Νέα εγγυητική καλής εκτέλεσης 

 Υπογραφή νέας σύμβασης. 

Τόσο η αρχική όσο και η εκ προαιρέσεως ενεργοποιημένη σύμβαση, δύναται να τροποποιηθούν ως 

προς τα είδη που περιλαμβάνουν, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος τους ολοκληρωθεί κεντρικός 
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(ενιαίος) διαγωνισμός ή διαγωνισμός από ανώτερη αρχή, για τα είδη αυτά. Η τροποποίηση, στην 

περίπτωση αυτή, έγκειται μόνο στην απαλοιφή ειδών και αντίστοιχων υπολειπομένων συμβατικών 

ποσοτήτων, ενώ σε καμία περίπτωση η τροποποίηση δεν μπορεί να περιλαμβάνει προσθήκη νέων 

ειδών, αύξηση ποσοτήτων, τροποποίηση τιμών ή άλλων συμβατικών όρων. Η Αναθέτουσα Αρχή 

ενημερώνει σχετικώς τον ανάδοχο, ο οποίος και προσέρχεται για υπογραφή της, χωρίς δικαίωμα 

αρνήσεως. Ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα, μετά από σχετικό αίτημα, τροποποίησης του ποσού της 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης (νέα εγγυητική που θα αντιστοιχίζεται στο νέο συνολικό συμβατικό ποσό). 

Σημειώνεται ότι εάν η τροποποίηση λάβει χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της πρώτης σύμβασης και εν 

συνεχεία αποφασιστεί η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, η νέα σύμβαση θα είναι 

σύμφωνη με την ήδη τροποποιηθείσα. 

Σε περίπτωση  λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 

λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 

τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο 

της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 

προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της 

τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 

άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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 
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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.  

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. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου   θα γίνεται   με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή, για  λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.  

5.1.2. Τὸν 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.  

α) Κράτηση 0,1% 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)  

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 

παρακρατείτε 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. 4412/2016 

γ) Κράτηση 2% υπερ. ψυχικής υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3581/2007 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις Ν4172/2013,όπως εκάστοτε ισχύει)  
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 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, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει 

ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .....της παρούσας 

με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

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. 4412/20162 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, 

β) 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 

                                           

   

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

90 

 

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 οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01 

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 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. 

γ) 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 πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα προδοθέντων 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 
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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. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί 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 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. 4412/2016 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 
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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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

 
 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το συνοδό εξοπλισμό στο 

βιοχημικό εργαστήριο καθώς και στο Μικροβιολογικό σε δυο μήνες από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης Το πρόγραμμα εγκατάστασης επίδειξης και εκπαίδευσης θα καταρτιστεί σε συνεννόηση με 

τους υπευθύνους των εργαστηρίων.  Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνοδού εξοπλισμού 

μπορεί να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας η για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του 

οργάνου Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής . 

6.1.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (Αντιδραστήρια -Αναλώσιμα)στην αρμόδια 

διαχείριση του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στο Φαρμακείο το αργότερο (5) πέντε εργασίμων 

ήμερών από την κοινοποίηση της παραγγελίας.  

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 παράδοσης. 

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 
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αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί 

να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται .Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 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 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

94 

 

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: 5 πέντε ημέρες από την σχετική παραγγελία  

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 ανωτέρω ήτοι 5 πέντε ημέρες θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  διατηρείται για λόγους αρίθμησης  

 

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. 
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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 

Κατά  το στάδιο της αξιολόγησης οι προμηθευτές πρέπει να έχουν την δυνατότητα επίδειξης 

διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την 

αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης . 

 Για τα τμήματα της διακήρυξης που δεν απαιτούν συνοδό εξοπλισμό όπως κατατεθούν δείγματα  

 
6.6   Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

     

 
                            

            Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 

 

 

 

  

  
                         Ιωάννης Ηλιόπουλος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός, ανω των ορίων. 

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 179602 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
20/12/2022  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύμβασης) 

www.kat-hosp.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών:  

ΗΜ/ΝΙΑ: 20/12/2022  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ώρα 12:00 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  

ΗΜ/ΝΙΑ:26/01/2023 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  Ώρα 12:00 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

ΗΜ/ΝΙΑ: 02/02/2023    ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR301 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
 Προμήθεια «αντιδραστήρια» για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου 

Αττικής ΚΑΤ 

CPV  33696300-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 41359  (9ΟΙ746906Π-0ΗΨ) 

                                                     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς 

και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν 

στην ελληνική γλώσσα.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ  % Νόμιμες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις ανάγκες της Α/Α  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Στο φαρμακείο του Νοσοκομείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
1) ΣΚΟΠΟΣ 

Η τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των 

υπό προμήθεια αντιδραστηρίων. Ως «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ » φέρονται στο εξής , όλα τα βιολογικά , 

βιοχημικά, ανοσολογικά υλικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των 

αντίστοιχων εξετάσεων. 

 

2) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2.1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική 

επιβάρυνση των 

σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

2.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, 

πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η 

Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά : 

2.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του 

εγκατεστημένου στην κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 

2.2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 

2.2.3. Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική 

μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας. 

2.2.4. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη ΠΑΡΤΙΔΑ , ή τον αύξοντα αριθμό. 

2.2.5. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς 

υποβιβασμό της επίδοσης. 

2.2.6. Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν» 

που χρησιμοποιείται in vitro ή μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων. 

2.2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 
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2.2.8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

2.2.9. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά, 

εκτός εάν η υπουργική απόφαση εναρμόνισης της οδηγία 98/79/Ε.Κ ορίζει διαφορετικά ως 

εξής : 

α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 2.2.4 και 2.2.5. 

β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη 

συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit). 

γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη 

μέτρηση. 

δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση της 

πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των 

αντιδραστηρίων εργασίας. 

ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την 

ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές 

αλληλεπιδράσεις. 

στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση 

του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ορθώς. 

ζ. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις ειδικές τυχόν συνθήκες 

συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για 

την προετοιμασία του ασθενούς. 

η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος. 

θ. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, 

συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση : 

• Της αρχικής μεθόδου. 

• Των πληροφοριών , που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται, 

πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος 

οργάνων κλπ.) 

• Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών. 

ι. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου 

απαιτείται η 

μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων. 

ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται , σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις 

του προϊόντος. 

ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με: 

• Toν εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης. 
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• Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος. 

• Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

• Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με 

άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον 

προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή 

των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου 

να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός. 

• Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του 

προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τη 

φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να 

εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. 

• Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων. 

• Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, προτού 

χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κλπ.) 

• Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας. 

• Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης. 

ιγ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις 

κινδύνους που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει 

ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη 

δυνητική μολυσματική φύση της. 

ιδ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως. 

2.2.10. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε 

μονάδα συσκευασίας 

των υλικών που παραδίδονται με : 

• Τα στοιχεία του προμηθευτή 

• Αριθμό σύμβασης. 

• Την ένδειξη « ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» 

 

3) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.1 Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια , αμεταχείριστα και 

κατασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 
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1.1.2 Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, 

ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος, που θα 

διατεθεί από τον προμηθευτή για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων, καθώς και η 

προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards,controls) σε 

ποσότητες τέτοιες που να μην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου. 

1.1.3 Εκτός των αντιδραστηρίων πρέπει να παρέχονται και τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα 

υλικά, όπως πχ. υγρά πλύσης και καθαρισμού, ηλεκτρόδια, οροί ελέγχου και βαθμονόμησης 

κ.τ.λ. 

 

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

3.2.1. Βιολογικά και χημικά αντιδραστήρια 

3.2.1.1. Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

3.2.1.1.1. Nα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση τους σε 

αναλυτές. 

3.2.1.1.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως. 

3.2.1.1.3. Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως. 

3.2.1.1.4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο 

προβλέπεται. 

3.2.1.1.5. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία. 

3.2.1.1.6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

Α. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής 

του να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. 

Β. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ 

έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, 

υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 

3.2.1.1.7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με 

εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική 

παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντή του 

Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη. 

3.2.1.1.8. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της 

προμήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής. 
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3.2.2 Επιστημονικά όργανα. 

3.2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. 

2. Να συνεργάζονται άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, 

calibrators και κάθε είδους χρησιμοποιούμενα χημικά, μέσω εφαρμογής των ανάλογων 

προεγκατεστημένων μεθοδολογιών. 

3. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, 

θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

4. Προϋπόθεση αξιολόγησης αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα 

απαντάται με κάθε λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των 

τεχνικών προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή 

αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του 

φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

5. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, 

ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος, που θα 

διατεθεί από τον προμηθευτή για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων, καθώς και η 

προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards, controls) σε 

ποσότητες τέτοιες που να μην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου. 

 

Β). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά των αντιδραστηρίων να διαθέσει στο 

Νοσοκομείο για δωρεάν χρήση όλον τον απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό που απαιτείται, για 

την διενέργεια των εξετάσεων αυτών. 

Ο αναγραφόμενος αριθμός για κάθε εξέταση του Πίνακα των ζητουμένων εξετάσεων, είναι 

ο ελάχιστος αριθμός εξετάσεων που διενεργεί το εργαστήριο (συμπεριλαμβάνονται 

δείγματα ασθενών, οι τυχόν επαναλήψεις, οι μετρήσεις δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου των 

εξετάσεων και οι μετρήσεις για την βαθμονόμηση των εξετάσεων). 

Ο eεκτιμώμενος  αριθμός των εξετάσεων αφορά περίοδο ενός έτους . 

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της 
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τεχνικής περιγραφής κάθε μηχανήματος. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια 

όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή οι αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

αντιδραστηρίων και του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού σε σχέση με τα αναφερόμενα 

στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο 

προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια, prospectus και 

εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόμενων. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

Για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου ζητείται να προσφερθούν 2 μεικτά συστήματα 

αναλυτών (ενοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης δειγμάτων Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας) 

επεκτάσιμα και διαμορφώσιμα, έτσι ώστε η δειγματοληψία να γίνεται από το ίδιο σωληνάριο 

δείγματος και για τις βιοχημικές και για τις ανοσοενζυμικές εξετάσεις.  

Τα μεικτά συστήματα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωράει στον 

υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου.  

Οι αναλυτές θα πρέπει να συνοδεύονται και από ανεξάρτητο προ αναλυτικό σύστημα με τις 

κάτωθι προδιαγραφές:  

 

1. Το προ αναλυτικό να είναι καινούριο και να διαθέτει μονάδα εισόδου δειγμάτων με 

δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 200 δειγμάτων.  

2. Το προ αναλυτικό να διαθέτει μονάδα ελασματοποίησης με ταχύτητα 200 δευτερογενών 

ανά ώρα.  

3. Το προ αναλυτικό να διαθέτει μονάδα αποπωματισμού με ταχύτητα 200 δειγμάτων την 

ώρα και να μπορεί να διαχειρίζεται δείγματα με ελαστικό και βιδωτό πώμα.  

4. Το προαναλυτικό να διαθέτει μονάδα φυγοκέντρισης με ταχύτητα 200 δειγμάτων την ώρα. 

Η φυγόκεντρος θα πρέπει να είναι ψυχόμενη, να έχει χωρητικότητα εφάπαξ φόρτωσης 80 

δειγμάτων και να έχει την δυνατότητα αυτόματης εξισορρόπησης αυτών. 

5. Το λογισμικό που θα συνοδεύει το προαναλυτικό σύστημα και θα συνδέεται και με τους 

αναλυτές να έχει πιστοποίηση CE για IVDD κατηγοριοποίηση. 

(Οι αριθμοί αφορούν το μέγιστο αριθμό δειγμάτων που λαμβάνει το εργαστήριο τις ώρες 

αιχμής) 

 

Η προσφέρουσα εταιρεία να λάβει υπόψη της, τις χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος, σε 

σχέση με τον προσφερόμενο συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης 
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των αναλυτών στο χώρο του εργαστηρίου, περιγράφοντας αναλυτικά τις διαστάσεις των 

επιμέρους μονάδων του συστήματος, που θα τεκμηριώνονται σε prospectus ή εγχειρίδια 

χρήσης. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και το κόστος για όλες τις εργασίες 

της αναδιαμόρφωσης-επισκευής του εργαστηρίου που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση 

και την τοποθέτηση του συνοδού εξοπλισμού. 

Είναι απαραίτητο να εκτελούνται όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα των 

εξετάσεων που ακολουθεί (εκτός των προαιρετικών) και η δειγματοληψία να γίνεται από το 

πρωτογενές σωληνάριο δείγματος για βιοχημικές και ανοσοενζυμικές εξετάσεις. 

 

Θα πρέπει ο κάθε προσφερόμενος μεικτός ανοσοβιοχημικός αναλυτής να καλύπτει 

απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές/απαιτήσεις: 

1. Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που 

αναφέρονται στον Πίνακα των εξετάσεων.  

2. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι, περιλαμβάνοντας 

τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αυτοματοποίησης των εργαστηρίων και της 

τεχνολογίας των εξετάσεων. 

3. Ο κάθε μεικτός αναλυτής να αποτελεί ενιαία αυτόνομη αναλυτική μονάδα, χωρίς 

διαμεσολάβηση ή προσθήκη άλλου συστήματος, προσδιορισμού ανοσολογικών και 

βιοχημικών εξετάσεων, που θα αποτελείται από μία αναλυτική βιοχημική μονάδα φυσικά 

συνδεδεμένη με μία ανοσολογική μονάδα.  

4. Ο προγραμματισμός και τα αποτελέσματα τόσο των δειγμάτων όσο και του ποιοτικού 

ελέγχου και της βαθμονόμησης των εξετάσεων, αλλά και η εν γένει διαχείριση και 

παρακολούθηση του μεικτού αναλυτή να πραγματοποιείται από μια μονάδα ελέγχου 

(οθόνη) και ένα δειγματοφορέα ενσωματωμένο στον αναλυτή για τη 

φόρτωση/εκφόρτωση δειγμάτων (ρουτίνας κι επειγόντων), βαθμονομητών και υλικών 

ποιοτικού ελέγχου.  

5. Η διενέργεια των εξετάσεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας και συνεχούς προσπέλασης 

και φόρτωσης. Ο χειριστής να μπορεί ανά πάσα στιγμή να φορτώνει δείγματα, 

αντιδραστήρια, βαθμονομητές και υλικά ποιοτικού ελέγχου χωρίς την διακοπή ή παύση 

της λειτουργίας/φόρτωσης των αναλυτών. 

6. Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο (<12°C) φύλαξης αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και 

υλικών ποιοτικού ελέγχου με αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να μην 

χρειάζεται η τοποθέτηση τους σε προεπιλεγμένη θέση.  
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7. Να διαθέτει αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode) και για τα αναλώσιμα που 

χρησιμοποιούνται.  

8. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ζητούμενων εξετάσεων ταυτόχρονα. 

9. Να δέχεται τοποθέτηση τουλάχιστον 250 δειγμάτων ταυτόχρονα σε σωληνάρια με BAR 

CODE στον δειγματολήπτη του, να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων (κατά τη 

λειτουργία του αναλυτή) και να έχει δυνατότητα διαμόρφωσης επιπλέον θέσεων 

φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίς να απαιτείται αφαίρεση δειγμάτων 

ρουτίνας και χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.  

10. Τα επείγοντα δείγματα στον κοινό δειγματοφορέα να παίρνουν προτεραιότητα έναντι 

όλων των δειγμάτων πλην όσων δειγματοληπτούνται τη στιγμή εισαγωγής του επείγοντος 

δείγματος. 

11. Ο δειγματοφορέας να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα οποιοδήποτε συνδυασμό σωληναρίων 

διαφορετικής διαμέτρου και ύψους, καψάκια και καψάκια σε σωληνάρια με barcode. 

Δείγματα, οροί ποιοτικού ελέγχου και διαλύματα βαθμονόμησης να φορτώνονται στον 

ίδιο δειγματοφορέα. 

12. Να υπάρχει άμεση πρόσβαση κάθε στιγμή στο δείγμα και να είναι πλήρως ιχνηλάσιμη η 

πορεία του στον αναλυτή. Να δέχεται δείγματα διαφόρων τύπων (ορού, πλάσματος, 

ούρων, ΕΝΥ) ταυτόχρονα στον ίδιο φορέα δειγμάτων. 

13. Να δίνει πλήρη εικόνα της πορείας των εξετάσεων με ενδείξεις για τον υπολειπόμενο 

χρόνο της κάθε εξέτασης.  

14. Για κάθε αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα του που χρησιμοποιήθηκε στον 

αναλυτή. 

15. Να δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης, βαθμονόμησης και χρήσης back up 

αντιδραστηρίων ίδιας και διαφορετικής παρτίδας (lot number) μεταξύ τους, με αυτόματη 

βέλτιστη διαχείριση χρήσης αυτών βάσει κριτηρίων (ημερομηνία λήξης, σταθερότητας, 

υπολειπόμενων τεστ κλπ.). 

16. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, βοηθητικά διαλύματα, αναλώσιμα) 

να ελέγχεται αυτόματα με σύστημα ελέγχου στάθμης ή υπολογιστικά.  

17. Η λειτουργία του αναλυτή να επιβαρύνει με τα ελάχιστα δυνατά επιπλέον στερεά 

απόβλητα το εργαστήριο (π.χ. φορείς [κυβέττες] ή tips) για τη διενέργεια της αντίδρασης 

προσδιορισμού των ανοσολογικών παραμέτρων). Να επιτρέπει την απομάκρυνση των 

στερεών αποβλήτων εν ώρα λειτουργίας. 

18. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και επισήμανσης ανεπαρκούς 

ποσότητας δείγματος και αντιδραστηρίου για ακρίβεια δειγματοληψίας, η οποία θα 

οφείλεται σε πήγματα ή και άλλους παράγοντες (θρόμβους, ινικές, φυσαλίδες). 
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19. Δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων μικρού όγκου. 

20. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας (Q.C.) με απεικόνιση διαγραμμάτων Levey-

Jennings, διαμόρφωσης κανόνων Westgard και με αποθήκευση των τιμών των ορών 

ελέγχου (controls) καθώς και των καμπυλών βαθμονόμησης, με δυνατότητα εκτύπωσης 

αναφορών στατιστικών. Σε περίπτωση σφάλματος ελέγχου QC να υπάρχει η δυνατότητα 

αυτόματης απενεργοποίησης των συγκεκριμένων αντιδραστηρίων.  

21. Η εισαγωγή των νέων τιμών ποιοτικού ελέγχου (controls) και βαθμονομητών (calibrators) 

να μπορεί να γίνεται αυτόματα είτε μέσω θύρας USB είτε με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο. Να 

συγκρατεί στη μνήμη του τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου και της βαθμονόμησης 

ανεξαρτήτως των αριθμών παρτίδας. 

22. Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και επανάληψης των δειγμάτων 

(Auto Dilution & Auto Retest), καθώς και αυτόματης εκτέλεσης άλλης εξέτασης  ανάλογα 

με το αποτέλεσμα της πρώτης (Reflex Testing). 

23. Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ των δειγμάτων (carry over), 

που θα περιγράφεται αναλυτικά. 

24. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη, εύχρηστο με έγχρωμη οθόνη 

αφής, με εικόνες και οδηγίες βοήθειας χρήσης και συντήρησης (online help) ώστε να 

παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με αποκατάσταση και 

επίλυση εκάστοτε μηνύματος σφάλματος λειτουργίας και με δυνατότητα απεικόνισης και 

προειδοποίησης της τρέχουσας κατάστασης των αναλυτών καθώς και λίστα των 

προγραμματισμένων εργασιών που απαιτούνται. 

25. Δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών δειγμάτων, αποτελεσμάτων, λεπτομερειών 

βαθμονόμησης. 

26. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών/μηχανικών μερών και σύστημα 

ελέγχου των αποτελεσμάτων και σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας να υπάρχει 

οπτικοακουστική ειδοποίηση του χειριστή με ταυτόχρονη παροχή διορθωτικών ενεργειών 

για την επίλυσή τους. 

27. Οι διαδικασίες συντήρησης του αναλυτή να εμφανίζονται σε λίστα και αρχείο καταγραφής 

για εύκολη χρήση - αυτόματη παρακολούθηση, εκτύπωση και για ανάκληση των 

πρόσφατων διαδικασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα (1 έτος).  

28. Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με το LIS σύστημα διαχείρισης ασθενών 

του Εργαστηρίου με δαπάνη του μειοδότη. 

29. Να δίνει τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης στους χειριστές (τουλάχιστον 3 

επίπεδα διαβάθμισης). 
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30. Να υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), με δαπάνη του 

προμηθευτή. 

31. Οι αναλυτές θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού 

έργου ανά εξέταση (βαθμονομήσεις, εξετάσεις δειγμάτων, επίπεδα ποιοτικού ελέγχου). Ο 

αριθμός των πραγματοποιούμενων εξετάσεων πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφεται 

ηλεκτρονικά επακριβώς κατά τρόπο αδιάβλητο με σύστημα καταγραφής εξετάσεων, το 

οποίο είτε θα είναι ενσωματωμένο στους αναλυτές είτε θα είναι ανεξάρτητο (όχι μέσω 

του LIS) αλλά άμεσα συνδεδεμένο με αυτούς. Κάθε προμηθευτής θα ορίσει στην τεχνική 

του προσφορά την διαδικασία καταγραφής που προτείνει και που θα προσφέρει δωρεάν. 

32. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου, ενημέρωσης και επικοινωνίας του αναλυτή (online) 

από απόσταση μέσω modem / router με το τεχνικό τμήμα (service) του προμηθευτή, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η προληπτική αντιμετώπιση πιθανόν τεχνικών 

προβλημάτων, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο νεκρός χρόνος του 

αναλυτή. Να παρέχεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως ενημέρωσης και 

εγκατάστασης νέων εφαρμογών του λογισμικού, νέων εφαρμογών (πρωτοκόλλων) και 

οδηγιών χρήσης των εξετάσεων και των βαθμονομητών. 

33. Να αναφερθούν οι απαιτήσεις νερού και η θερμική απόδοση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού προς αξιολόγηση. 

34. Να αναφερθούν αναλυτικά σε πίνακα και να αποδεικνύονται με παραπομπές, οι 

απαιτούμενοι συνολικοί χρόνοι συντήρησης των αναλυτικών βιοχημικών και 

ανοσολογικών μονάδων ημερησίως ή όπως υποχρεωτικά απαιτείται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (π.χ. ανά 14 ημέρες / μηνιαίως / τριμηνιαίως κλπ.) σύμφωνα με τον οίκο 

κατασκευής. 

35. Η βιοχημική μονάδα του κάθε μικτού ανοσοβιοχημικού αναλυτή να διαθέτει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

i. Η συνολική παραγωγικότητα να είναι τουλάχιστον 900 φωτομετρικές εξετάσεις ανά 

ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια. 

ii. Να υπάρχει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών Κ, Na, Cl ιοντοεπιλεκτικών 

ηλεκτροδίων (ISE)  ενσωματωμένο στον αναλυτή, με συνολική παραγωγικότητα 

τουλάχιστον 400 εξετάσεων ανά ώρα. Να απαιτεί τη μικρότερη δυνατή συντήρηση 

κι ευκολία αλλαγής του. 

iii. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση (χωρίς 

ανασύσταση), και να αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα (bar code). Θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα η άμεση χρήση των βαθμονομητών και των ορών ελέγχου χωρίς 

ανασύσταση για την διευκόλυνση του προσωπικού του εργαστηρίου. 
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iv. Ο αναλυτής να διαθέτει τουλάχιστον 60 θέσεις αντιδραστηρίων, ούτως ώστε να 

υπάρχει επαρκής ποσότητα αντιδραστηρίων σε ετοιμότητα επί του αναλυτή. 

v. Να μην απαιτείται συχνή βαθμονόμηση των εξετάσεων.  

vi. Να μπορεί να δεχτεί προγραμματισμό αντιδραστηρίων του ελεύθερου εμπορίου 

για βιοχημικές εξετάσεις που δεν ζητούνται στον Πίνακα (ανοιχτό σύστημα). 

vii. Να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή γραμμικότητα ειδικά στις εξετάσεις των ενζύμων. 

viii. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης και μέτρησης προσδιορισμού δεικτών 

παρεμπόδισης στα δείγματα όπως λιπαιμίας, αιμόλυσης και ικτερικής χροιάς. 

ix. Να διαθέτει αυτοπλενόμενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων, σταθερές για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης με δυνατότητα ελέγχου της καθαρότητας αυτών.  

x. Να συνοδεύεται ο αναλυτής από σύστημα απιονισμού και καθαρισμού του νερού 

για την απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και 

συντήρησης του συστήματος επεξεργασίας νερού θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή. 

34. Η ανοσολογική μονάδα του κάθε μικτού ανοσοβιοχημικού αναλυτή να διαθέτει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

i. H αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια. 

ii. Η παραγωγικότητα να είναι 200 εξετάσεις ανά ώρα ή και μεγαλύτερη, τουλάχιστον 

για τις τυπικές και τις επείγουσες εξετάσεις (STAT). 

iii. Να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια, βαθμονομητές, υγρά αναλώσιμα και ορούς 

ελέγχου που να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση).  

iv. Να διαθέτει ψυγείο με χωρητικότητα τουλάχιστον 40 θέσεων αντιδραστηρίων. 

v. Τα αντιδραστήρια μετά την εξαγωγή τους από το ψυγείο φύλαξης του εργαστηρίου 

να μπορούν να φορτωθούν άμεσα στον αναλυτή. 

vi. Μεγάλη σταθερότητα βαθμονόμησης (τουλάχιστον 4 βδομάδες).  

vii. Να δέχεται δείγματα διαφόρων τύπων (ορού, πλάσματος, ούρα) σε σωληνάρια με 

BAR CODE ταυτόχρονα στον ίδιο φορέα δειγμάτων. 

35. Να προσφερθεί σύστημα διαχείρισης αποθέματος αντιδραστηρίων (αποθήκης), το οποίο 

να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

i. Λειτουργίες ελέγχου, καταγραφής και διαχείρισης αποθήκης  αντιδραστηρίων και 

αναλωσίμων. 

ii. Δυνατότητα διαχείρισης προϊόντων τρίτων προμηθευτών. 

iii. Παρακολούθηση του αποθέματος με συγκεκριμένους κανόνες, σύμφωνα με το 

χρόνο λήξης των υλικών.  
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iv. Παραγωγή αυτόματων παραγγελιών των υπό εξάντληση υλικών, βάσει 

αναμενόμενης κατανάλωσης και καθορισμένων κανόνων αναπλήρωσης. 

36. Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσεως κάθε εξέτασης στα ελληνικά, στις οποίες θα πρέπει να 

αναγράφονται οι επιδόσεις τους. Να αναφερθεί σε πίνακα ο χρόνος σταθερότητας επί του 

αναλυτή, ο χρόνος σταθερότητας βαθμονόμησης καθώς και το εύρος μέτρησης 

αποκλειστικά για κάθε ζητούμενο αντιδραστήριο.  

37. Το συνολικά δηλούμενο κόστος ανά εξέταση, πρέπει να προκύπτει από τον 

συνυπολογισμό των απαιτούμενων συσκευασιών αντιδραστηρίων, βαθμονομητών, ορών 

ελέγχου (control) και λοιπών αναλωσίμων υλικών των αναλυτών, λαμβάνοντας υπόψη τον 

χρόνο ζωής επί των αναλυτών και τον αριθμό των εξετάσεων της διακήρυξης που θα 

εκτελούνται. Στην προσφορά τους οι εταιρείες θα πρέπει δίπλα σε κάθε εξέταση να έχουν 

συνυπολογίσει αυτά τα κόστη και όλα τα συνοδά υλικά (βαθμονομητές, οροί ελέγχου 

(control) και λοιπά αναλώσιμα υλικά των αναλυτών) θα προσφέρονται με κόστος 0,01€ 

και σε ποσότητες που να καλύπτουν το χρονικό διάστημα της σύμβασης. 

38. Για την βέλτιστη διαχείριση αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών, 1. Οι βιοχημικές εξετάσεις 

του Πίνακα με ζητούμενο αριθμό <10.000, όπως και οι ανοσολογικές εξετάσεις του Πίνακα 

με ζητούμενο αριθμό <3.000 να υπολογισθούν ότι δεν είναι απαραίτητο τα συγκεκριμένα 

αντιδραστήρια να παραμένουν επί των αναλυτών. 2. Οι βιοχημικές εξετάσεις του Πίνακα 

με ζητούμενο αριθμό <5.000, όπως και οι ανοσολογικές εξετάσεις του Πίνακα με 

ζητούμενο αριθμό <1.500 θα εκτελούνται μόνο στον έναν (1) μικτό ανοσοβιοχημικό 

αναλυτή.  

39. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να πιστοποιούνται με την κατάθεση των εσώκλειστων οδηγιών 

χρήσης για τα αντιδραστήρια και όλα τα συμπληρωματικά υλικά (βαθμονομητές, controls, 

αναλώσιμα ηλεκτρολυτών, πλυστικά υγρά κ.λπ..), καθώς και παραπομπές από τα 

εγχειρίδια χρήσης των αναλυτών, ώστε να τεκμηριώνονται οι καταναλώσεις που έχουν 

ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της τεχνικο-οικονομικής ανάλυσης. 

40. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει το κόστος διαπίστευσης του εργαστηρίου 

41. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει το κόστος συμμετοχής του εργαστηρίου σε 

πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου της ποιότητας, επιλογής του εργαστηρίου: 1. για τις 

βιοχημικές αναλύσεις και 2 για τις ανοσολογικές αναλύσεις που εκτελούνται στους 

αναλυτές του. 
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Ειδικοί όροι 

1. Τα αντιδραστήρια και λοιπά απαιτούμενα υλικά να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες 

χρήσης σύμφωνα με τους όρους ασφαλούς χρήσης και απόδοσης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών.  

2. Απαραίτητος όρος η άριστη τεχνική και επιστημονική στήριξη της εταιρείας που θα 

προμηθεύσει τους αναλυτές. Το service και τα ανταλλακτικά, πέραν των αναφερομένων 

στην προσφορά, θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να 

εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στον χώρο του εργαστηρίου. 

3. Εάν μετά την κατακύρωση και την ενεργοποίηση του διαγωνισμού ο μειοδότης διαθέσει 

στην αγορά νεότερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 

προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο προμηθευτής / ανάδοχος υποχρεούται, και το 

Νοσοκομείο δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την 

προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

4. Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως, καθώς αποτελούν 

την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου. Δεν θα εξετασθούν προσφορές που αποκλίνουν 

από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ειδικότερα ως προς την παραγωγικότητα. 

5. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για την παροχή πλήρους τεχνικής και 

Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κλπ.) καθώς και ότι στελέχη της έχουν 

εκπαιδευτεί σε εγκαταστάσεις του προσφερόμενου οίκου. 

 

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

1 Glucose 85.000 

2 Urea 85.000 

3 Creatinine 85.000 

4 Bili Total 56.000 

5 Bili D 56.000 

6 Na-C 

85.000 7 K-C 

8 Cl-C 

9 Calcium 51.000 

10 Phosphorus 22.000 
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11 Magnesium 33.000 

12 Total Prot 21.000 

13 AlbuminBCG 21.000 

14 Amylase 48.000 

15 ALT 77.000 

16 AST 77.000 

17 GGT 60.000 

18 AlkP 39.000 

19 U/CSF Prot 900 

20 CK 59.500 

21 LDH 59.500 

22 Chol 8.500 

23 Trig 8.500 

24 Ultra HDL 6.000 

25 Direct LDL 1.200 

26 Uric Acid 8.500 

27 APOA1 2.200 

28 APOB 2.200 

29 Transf 1.200 

30 Iron 4.500 

31 CHE 2.550 

32 Microalbumin 900 

33 Valproic 400 

34 Digoxin 400 

35 Gentamicin 1.700 

36 Vancomycin 5.200 

37 Amikacin 2.400 

38 Carb 400 

39 Phenobarb 400 

40 Phenytoin 400 

41 β-2 MICROGLOBULIN 700 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

  

42 Cystatin C 600 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1.079.750 

 

 

 

 

 

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

1 hs Troponin I 60.000 

2 BNP 3.400 

3 PCT 10.200 

4 Cortisol 3.400 

5 Ferritin 10.200 

6 VitaminB12 6.000 

7 Folate 6.000 

8 CEA 2.600 

9 AFP 2.600 

10 CA 125 II 2.600 

11 CA19-9XR 2.600 

12 CA 15-3 2.600 

13 Total PSA 1.800 

14 Free PSA 800 

15 Total T3 6.000 

16 Free T3 6.000 

17 Total T4 4.000 

18 Free T4 11.000 

19 TSH 14.000 

20 Anti-TPO 2.200 

21 Anti-Tg 2.200 

22 Total Homocysteine 800 

23 LH 400 

24 FSH 400 
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25 Prolactin 400 

26 Progesterone 400 

27 Testosterone 400 

28 Estradiol 400 

29 Insulin 400 

30 C-peptide 400 

31 NGAL 800 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 165.000 

      

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1.244.750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 
1. Ο αναλυτής να είναι καινούργιος, πλήρως αυτοματοποιημένος,  σύγχρονης τεχνολογίας, 

επιτραπέζιος, μικρού όγκου και να βασίζεται στην μέθοδο της χημειοφωταύγειας. 

2. Να είναι τυχαίας προσπέλασης (random access) και να μπορεί να διαχειρίζεται επείγοντα 
δείγματα (STAT). 

3. Να μπορεί να λειτουργεί και σε batch mode για την ανάλυση σειρών δειγμάτων σε τις ίδες 
εξετάσεις. 

4. Να μπορεί να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια αιμοληψίας διαφορών τύπων και μεγεθών, 
καθώς και καψάκια και μικροφιαλίδια . 

5. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 50 εξετάσεων ανα ώρα σε random access mode. 
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6. Να μπορεί να δέχεται αντιδραστήρια τουλάχιστον 15 διαφορετικών εξετάσεων 

7. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης πήγματος στο δείγμα 

8. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αραίωσης των δειγμάτων που δίνουν υψηλές τιμές. 

9. Να έχει τη δυνατότητας συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων χωρίς να διαταράσσεται η 
ανάλυση των δειγμάτων. 

10. Nα διαθέτει barcode reader για την ανίχνευση δειγμάτων, ώστε να επιταχύνονται οι 
διαδικασίες και να βελτιώνεται η ασφάλεια του εργαστηρίου. 

11. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αμφίδρομη επικοινωνία με κεντρικό σύστημα του 
εργαστηρίου, αλλά και λειτουργώντας εκτός LIS, να διαθέτει βάση δεδομένων για την 
διατήρηση μεγάλου αρχείου ασθενών. Η δε ανάδοχος εταιρεία να αναλάβει τη σύνδεση 
του αναλυτή με το LIS του εργαστηρίου . 

12. Να συνοδεύεται από σύγχρονη μονάδα Η.Υ. με σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη 
λογισμικό και έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας 
όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του 
αναλυτή, μενού επιλογών, λίστα εργασίας, ποιοτικό έλεγχο κλπ. 

13. Για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας του αναλυτή να κατατεθεί λίστα εγκατεστημένων 
παρόμοιων αναλυτών με τον προσφερόμενο, στην EE. 

14. Ο συνολικός αριθμός των εξετάσεων ανά είδος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και αφορά 
ποσότητες για δύο έτη. 

15. Σε ότι αφορά τις ποσότητες το εργαστήριο μπορεί να διαφοροποιηθεί +50 % έως -50%, 
αναλόγως της προσέλευσης ασθενών. 

16. Στην προσφερόμενη τιμή ανά εξέταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πέραν των 
αντιδραστηρίων, οι απαιτούμενοι βαθμονομητές (calibrator), οι οροί ελέγχου (control) οι 
οποίοι θα πρέπει να είναι δύο επιπέδων τουλάχιστον και όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα 
για την εκτέλεση των ζητούμενων αναλύσεων.  

17. Οι βαθμονομήσεις θα γίνονται με την συχνότητα που απαιτεί ο κατασκευαστής. 

18. Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν σήμανση CE  και IVD 

19. Η συχνότητα εφαρμογής του ποιτικού ελέγχου θα γίνεται ως ακολούθως  α)  για τις 
εξετάσεις  της 25 υδρόξυ βιταμίνης D και Παραθορμόνης που οι εξετάσεις θα γίνονται επι 
καθημερινής  βάσεως τα αντιδραστήρια θα βρίσκονται μονίμως επι του αναλυτού και ο 
ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα και τα δύο επίπεδα. Για τις υπόλοιπες 
αναλύσεις τα αντιδραστήρια δεν θα βρίσκονται μονίμως στον αναλυτή και ή εξεταση των 
δειγμάτων και ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται οταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός 
εξετάσεων 

20. Το εργαστήριο υποχρεούται να συμμετέχει σε διεθνές διεργαστηριακό πρόγραμμα 
εξωτερικού ελέγχου για την 25 υδρόξυ βιταμίνη D, την παραθορμόνη. Το κόστος του 
προγράμματος θα το καλυψει ο ανάδοχος και θα είναι της επιλογής του χρήστη 
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A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

1 25(ΟΗ)-vitamin D 3.000 

2 
Παραθορμόνη (PTH) [2nd 

Gen] 
3.000 

3 CTX 900 

4 PINP 900 

5 Οστεοκαλσίνη [NmidOC] 900 

6 
Οστική αλκαλικη 

φωσφατάση [bone ALP] 
900 

7 

Ανθεκτική στο τρυγικό 

όξινη φωσφατάση  [bone 

TRAcP 5b] 

900 

8 
1,25 δι-υδρόξυ βιταμίνη D 

[1,25(OH)2D] 
800 

9 
Insulin Like Growth Factor-I 

(IGF-I) 
500 

10 Renin 300 

11 Aldosterone 300 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 12.400 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΗPLC  ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΓΛΥΚΥΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (HbA1c)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 6,000 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Ο αναλυτής πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές: 

2. Να χρησιμοποιεί μέθοδο υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης(HPLC) με στήλη 

ανταλλαγής κατιόντων. 

3. Nα μπορεί διαχωρίζει τα κλάσματα της αιμοσφαιρίνης HbA1a, HbA1b, Labile-HbA1c, s-

HbA1c, HbF, και HbA0. H δυνατότητα διαχωρισμού των κλασμάτων (HbA1a, HbA1b και L-

HbA1c) και η εμφάνιση τους στο χρωματογράφημα είναι υποχρεωτική. 

4. Ο αναλυτής πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζει (όταν υπάρχουν) τα κλάσματα των 

ποιοτικών αιμοσφαιρινοπαθειών (Hemoglobin Variants) είτε ως HbD, HbS, HbC είτε ως 

HV0, HV1, HV2 και ο συνολικος χρόνος ανάλυσης για μέτρηση με εμφάνιση των Variants να 

μην υπερβαίνει τα 2 λεπτά ανά δείγμα. 

5. Να έχει αυτόματο σύστημα δειγματοληψίας και να δέχεται  ταυτόχρονα (στο ίδιο rack) 

δείγματα από ανοικτά, κλειστά σωληνάρια και καψάκια με η χωρίς barcode. 

6. Νά μετρά την s-HbA1c άμεσα στο ολικό αίμα χωρίς να επηρεάζεται από την παρουσία της 

Labile-HbA1c, καθώς και από την παρουσία καρβαμυλιωμένων ή ακετυλιωμένων 

κλασμάτων της αιμοσφαιρίνης Α. 

7. Ο δειγματοφορέας να διαθέτει τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων ολικού αίματος, να ειναι 

συνεχούς φόρτωσης και να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (bar 

code) των σωληναρίων. 

8. Ο αναλυτής θα πρέπει πληρεί τις προδιαγραφές απόδοσης που έχει θέσει το European 

reference laboratory (ERL) για την μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ήτοι: η 

ανώτατη επιτρεπτή απόκλιση από την τιμή στόχο (bias) να μην ξεπερνά το 0.29% και η 

επαναληψιμότητα (reproducibility) να είναι μικρότερη από 1,99%. Τα κρίτηρια αυτά είναι 

τα επίσημα αποδεκτά καλής απόδοσης της μεθόδου που έχει θέσει το ERL για τα 

εργαστήρια όπου η HbA1c χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ασθενών αλλά και τη 

διάγνωση του διαβήτη. Επίσης το εργαστήριο μας συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα 
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εξωτερικού ελεγχου της ποιότητας που διοργανώνει το ERL και η εταιρεία στην οποία θα 

κατακυρωθεί η εξέταση θα αναλάβει το κόστος συμμετοχής 

9. Να διαθέτει οθόνη αφής και ενσωματωμένο εκτυπωτή που να εκτυπώνει  το 

χρωματογράφημα  καθε δείγματος με πλήρη στοιχεία όπως απεικόνιση κορυφών,  χρόνοι 

έκλουσης, ποσοστιαίοι υπολογισμοί, και ονομαστική ταυτοποίηση των κορυφών των 

κλασμάτων. 

10. Ο χρόνος αναμονής για το πρώτο αποτέλεσμα να είναι μικρότερος των 4 λεπτών και να 

διαθέτει  υψηλή παραγωγικότητα τουλάχιστον 30 και ανω δειγμάτων ανά ώρα σε μέτρηση 

με Variants. 

11. O οίκος κατασκευής να διαθέτει λογισμικό σύνδεσης του αναλυτή με Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή, με δυνατότητα μεταφοράς των ποσοστιαίων υπολογισμών και των 

χρωματογραφημάτων, καθώς και δυνατότητα απεικόνισης διαγραμμάτων Levey-Jennings 

για τον ποιοτικό έλεγχο του εργαστηρίου. Να υποβληθεί παράδειγμα εκτύπωσης του 

λογισμικού σύνδεσης και να μπορεί να συνδεθει στο υπάρχον LIS  του εργαστηριου.  

12. O οίκος κατασκευής Αναλυτού, Λογισμικού και Αντιδραστηρίων να είναι κοινός και να 

διαθέτει βαθμονομητές και μάρτυρες (Calibrators και Controls) για μετρήσεις HbA1c με 

τιμές πιστοποιημένες και κατά NGSP/DCCT και κατά IFCC. 

13. Να εμφανίζει ειδικό αριθμητικό δείκτη στην εκτύπωση κάθε δείγματος που να  σχετίζεται 

με την ποιότητα διαχωρισμού της στήλης. 

14. Να μην επηρεάζεται από την παρουσία ποσοστού αιμοσφαιρίνης F μέχρι και 20%. 

15. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι τρέχον μοντέλο που να φαίνεται στο site του 

κατασκευαστή 

16. Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν σήμανση CE  και IVD. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 6.000 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ 

Το προσφερόμενο αυτόματο σύστημα φυσικοχημικής ανάλυσης ούρων πρέπει να είναι 

καινούργιο και αμεταχείριστο, τρέχον μοντέλο (να βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή) και να καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές : 

1. Όλη η διαδικασία μέτρησης  των δειγμάτων να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την 
ανάγκη συνεχούς παρουσίας χειριστή. 

2. Να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 60 δείγματα/ώρα.  

3. Να μετρά  

3.1. το ειδικό βάρος με διαθλασίμετρο (γραμμικότητα από 1,000 έως 1,050 και με 
ανάλυση 0,001), χωρίς απαιτήσεις καθημερινής βαθμονόμησης του. 

3.2. το χρώμα με την χρήση αισθητήρων RGB  που υπολογίζουν ικανό αριθμό 
αποχρώσεων για μεγαλύτερη ακρίβεια 

3.3. την όψη/θολερότητα με τη χρήση θολοσίμετρου 

4. Η προσθήκη/αφαίρεση αντιδραστηρίων να γίνεται με απλή προσθήκη του επιθυμητού 
αριθμού ταινιών στον τροφοδότη (συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων).  

5. Να έχει αυτόματο δειγματοφορέα τουλάχιστον 40 θέσεων και αυτόματο 
δειγματολήπτη με ανάδευση του δείγματος πριν την λήψη. 

6. Να μπορεί να μετρά επείγοντα δείγματα (STAT), χωρίς διακοπή της ρουτίνας του 
αναλυτή. 

7. Να χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία πολυχρωματικής ανακλασιμετρίας, σε όλες τις 
χημικές μετρήσεις, για αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών. Να κατατεθεί αναλυτικός 
πίνακας των χρησιμοποιούμενων μηκών ανά παράμετρο). 

8. Να διορθώνει αυτόματα την τιμή των μετρήσεων ανάλογα με την στις τιμή του pH του 
δείγματος. 

9. Να κάνει αυτόματα διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη 
μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων, για λιγότερα ψευδή αποτελέσματα. 

10. Οι αντιδραστήριες ταινίες πρέπει να έχουν ανοχή και ένδειξη για το ασκορβικό οξύ, για 
αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. 

11. Το αναλυτικό σύστημα να μετρά τις εξής παραμέτρους  : 

 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
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 ΝΙΤΡΙΚΑ 

 ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ 

 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 

 ΓΛΥΚΟΖΗ 

 ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 

 ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ 

 ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ 

 pH 

 ΧΡΩΜΑ 

 ΟΨΗ  

 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

12. Οι προσφερόμενες αντιδραστήριες ταινίες  του αναλυτή να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και με απλή οπτική παρατήρηση (η κλίμακα μετρήσεων να βρίσκεται 
πάνω στην πλαστική συσκευασία τους) καλύπτοντας τις βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας:  

 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

 ΝΙΤΡΙΚΑ 

 ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ 

 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 

 ΓΛΥΚΟΖΗ 

 ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 

 ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ 

 ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ 

 pH 

 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

13. Να αναφέρεται στην προσφορά η συχνότητα βαθμονόμησης του αναλυτή και το 
κόστος των υλικών βαθμονόμησης να είναι ενσωματωμένο στην προσφορά 

14. Να προσφερθούν από την εταιρεία τα απαραίτητα υλικά εσωτερικού ελέγχου της 
ποιότητας για όλες τις ζητούμενες παραμέτρους. Η συχνότητα εφαρμογής του ελέγχου 
ποιότητας θα είναι 1 φορά την εβδομάδα. 
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15. Να προσφερθεί  από την εταιρεία σχήμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας τουλάχιστον 4 
φορές ανά έτος. 

16. Να χρησιμοποιεί για τις μετρήσεις, κοινά σωληνάρια του εμπορίου. 

17. Να γίνεται αυτόματη καταχώρηση των αντιδραστηρίων ταινιών με barcode ή RF. 

18. Να έχει στην κύρια μονάδα, εκτυπωτή, οθόνη αφής και Bar Code reader δειγμάτων και 
αντιδραστηρίων. 

19. Να διαθέτει αρχείο αποτελεσμάτων καθώς και αρχείο για τον έλεγχο ποιότητας του 
αναλυτή. 

20. Να δύναται να συνδεθεί στο υπάρχον LIS του εργαστηρίου και η εταιρεία στην οποία 
θα κατακυρωθεί να αναλάβει το κόστος σύνδεσης 

21. Η έκπλυση ρουτίνας του αναλυτή να γίνεται με υγρό που απομακρύνει 
αποτελεσματικά τα υπολείμματα ούρων για την αποφυγή επιμολύνσεων και όχι με 
νερό. 

22. Οι απαιτούμενοι βαθμονομητές (calibrators), τα υγρά έκπλυσης, τα αντιδραστήρια και 
τα υλικά του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (controls) να είναι του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή. 

23. Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν σήμανση CE IVD. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ: 1,200 
2. ΑΝΟΣΟΚΟΑΘΗΛΩΣΕΙΣ: 200 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Να είναι πλήρες σύστημα στο οποίο να πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα όλα τα 

στάδια της ηλεκτροφόρησης και να εκτελεί σε αγαρόζη Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών 

Ορού, και  Ανοσοκαθήλωση Ορού 

2. Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσης και να μην 

απαιτούνται πάνω από 50 μl δείγματος. 

3. Η ηλεκτροφόρηση να εκτελείται υπό συνεχή τάση ή ένταση ή ισχύ, ανάλογα με το 

πρωτόκολλο της κάθε εξέτασης.  
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4. Να διαθέτει κλείδωμα ασφαλείας κατά την διάρκεια λειτουργίας του με σκοπό την 

προστασία των χειριστών αλλά και της διαδικασίας. 

5. Να έχει την δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης του λογισμικού του.  

6. Να διαθέτει προγράμματα ελέγχου λειτουργίας και ειδοποιήσεις (alarms) για πιθανή 

δυσλειτουργία. 

7. Ο Η προσφορά της κάθε εταιρείας θα πρέπει να συνοδεύεται από την παροχή όλου του 

απαραίτητου εξοπλισμού για την πραγματοποίηση των ζητούμενων εξετάσεων καθώς 

και πλήρη τεχνική υποστήριξη α) scanner υψηλής ανάλυσης όπου θα οδηγείται η 

ταινία μετά το τέλος της επεξεργασίας της, για την ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων και β) υπολογιστή, στην οθόνη του οποίου θα απεικονίζονται τα 

αποτελέσματα. 

8. Να έχει την δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με κεντρικό σύστημα (LIS) του 
εργαστηρίου 

 

 

 

Γ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με 

την τεχνική προσφορά του. 

1) Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό 

αντιδραστήρια ανταλλακτικά και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα) 

προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα 

ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του. 

2) Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία 

(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής 

υποστήριξης και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. 

3) Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την 

βεβαίωση. 

4) Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη με 

πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής, ή ανεξάρτητους οίκους 
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αξιολόγησης. 

5) Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα), 

σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αναφοράς. 

6) Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον 

επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα 

οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου. 

7) Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για 

τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί 

υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

8) Συμμόρφωση CE των προσφερόμενων ειδών καθώς και πιστοποιητικό ISO του προμηθευτή 

και των μονάδων παραγωγής. 

9) Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της 

προσφοράς. 

10) Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο 

λειτουργίας του στην Ελληνική γλώσσα. 

11) Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει κατά την κρίση της από τον προμηθευτή τυχόν 

διευκρινήσεις, επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία για 

την πληρέστερη διατύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή 

ακόμη και επίδειξη λειτουργίας αυτής, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή. 

12) Διαφημιστικό φυλλάδιο ή βιβλιάριο της κατασκευάστριας εταιρείας (prospectus) για τον 

συγκεκριμένο τύπο, που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

13) Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει την συσκευή σε τρείς (3) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

14) Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα 

ισχύος της σύμβασης, ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τεχνικό ο 

οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού της 

συσκευής, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού που 

απαιτούνται. 

15) Έγγραφη εγγύηση δήλωση για την δυνατότητα υποστηρίξεως (με επισκευές, ανταλλακτικά, 

βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.). 
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Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 

1) Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. 

2) Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, με την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρίων 

και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την διατιθέμενη από αυτόν συσκευή : 

2.1. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, από 

την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο 

εργοστασιακό αριθμό, ο οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των 

αντιδραστηρίων. Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή να 

αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, 

χωρίς καμία επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

2.2. Το εκτός λειτουργίας διάστημα της συσκευής, αρχίζει από την στιγμή ειδοποίησης του 

προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) ημέρες. Ο 

τρόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε 

περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, πρέπει να περιγραφεί σαφώς. 

Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων της παρούσης παραγράφου θα 

προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του προμηθευτή που θα 

προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού τμήματος ή του εργαστηρίου. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αποστείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δώδεκα (12) ώρες. 

Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας του κανονικού ή/και του εφεδρικού αναλυτή δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 24 ώρες, άλλως ο προμηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή 

ποινικής ρήτρας 30€./ώρα επιπλέον καθυστέρησης, ως τις πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής 

παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η ποινική ρήτρα 

διπλασιάζεται (60€/ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για την 

εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης. 

Οι ως άνω υποχρεώσεις του προμηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός 

λειτουργίας τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαστηρίου ή σε γεγονότα 

ανωτέρας βίας ή βλάβες δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής. 

2.3 Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού, πάνω 

στη λειτουργία του μηχανήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση. 
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3)ΕΛΕΓΧΟΙ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται 

από αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη 

διαπίστωση : 

3.1. Της καλής κατάστασης από άποψη εμφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, 

κακώσεων ή φθοράς. 

3.2. Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται 

στην παρούσα , καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη 

σύμβαση. 

3.3. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική . 

3.4. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση της 

επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό , τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό 

προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια επίδειξης θα είναι από 1-6 ημέρες, ανάλογα με την 

απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

3.5. Πριν την οριστική παραλαβή το σύστημα θα δοκιμαστεί για 5 ημέρες τουλάχιστον σε 

δουλειά ρουτίνας, η και περισσότερο εάν κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία. 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ. 

1. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ  

ΜΕΘΟΔΟΣ : ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

                                       AΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ = 400  

 

2. BENCE –JONES ΟΥΡΩΝ  

ΜΕΘΟΔΟΣ : ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

AΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ – 400 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ELISA  

 

5 

intact FGF23 ELISA 

(πλήρες ΚΙΤ 96 

προσδιορισμών) - 

Χειροκίνητη Εξέταση 

που απαιτεί σύστημα 

ELISA 

816 

6 

bioactive Sclerostin 

ELISA (πλήρες ΚΙΤ 96 

προσδιορισμών) - 

Χειροκίνητη Εξέταση 

που απαιτεί σύστημα 

ELISA 

480 

7 

DKK-1 ELISA (πλήρες 

ΚΙΤ 96 προσδιορισμών) 

- Χειροκίνητη Εξέταση 

που απαιτεί σύστημα 

ELISA 

288 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2022 

ΓΝΑ «ΚΑΤ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

 
1. Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτόματος, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής 

τελευταίας δεκαετίας, επεκτάσιμος και διαμορφώσιμος.  
2. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα επιτρέποντας την ολοκλήρωση των 

πρωτοκόλλων των εξετάσεων χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη.  
3. Ο αναλυτής να είναι πλήρως ανοικτός και να τρέχει όλα τα πρωτόκολλα ELISA. Ικανότητας 

τουλάχιστον 2 μικροπλακών και πολλών εξετάσεων ανά πλάκα. Να εκτελεί ταυτόχρονα 
πολλές εξετάσεις, έως 12 ανά πλάκα και το μέγιστο αριθμό εξετάσεων ανά εργασία. 

4. Να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση διαφορετικών τύπων σωληναρίων. Να διαθέτει 
διαφορετικούς υποδοχείς για την τοποθέτηση των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων.   

5. Οι μετρήσεις να είναι καθαρά ποσοτικές.  
6. Ελάχιστος όγκος ανίχνευσης 5μl και διανομής ορού. Αριθμός δειγμάτων τουλάχιστον 90. 

Αραίωση δειγμάτων τουλάχιστον διπλή (άλλη αραίωση IgG, άλλη IgM). 
7. Να εκτελεί αυτόματα τα πρωτόκολλα ELISA από την αραίωση έως την φωτομέτρηση και 

τα αποτελέσματα. 
8. Η επώαση να γίνεται σε ξεχωριστό θάλαμο. Να υπάρχει πλαστικό ρύγχος διανομής μιας 

χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων. Να γίνεται η ανίχνευση του υγρού και 
φυσαλίδων με ηλεκτρονικό σύστημα. 

9. Να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματες αραιώσεις χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και 
να δίνει τη δυνατότητα μεγάλων αραιώσεων σε περίπτωση ανάλυσης ειδικών βιολογικών 
υγρών.  
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10. Να διαθέτει φωτόμετρο 4 φίλτρων (405-450-490-630 nm) με δυνατότητα προσθήκης νέων 
φίλτρων. Οπτικό εύρος (OD) 0.000-3.500 OD. 

11. Να υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης των δειγμάτων μετά την αραίωση για τη χρήση τους 
σε άλλες εξετάσεις. 

12. Να διαθέτει αυτόματη ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων. 
13. Να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας και υπολογισμού των αποτελεσμάτων βάσει του 

πρωτοκόλλου και αποθήκευση αυτών. 
14. Να διαθέτει εξελιγμένο Η/Υ, οθόνη και εκτυπωτή. Να έχει φιλικό πρόγραμμα χρήσης κατά 

προτίμηση στα Ελληνικά και λειτουργικό σύστημα Windows με δυνατότητα επεξεργασίας 
αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των αποτελεσμάτων. 

15. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης. Να συνδέεται με το σύστημα LIS του 
νοσοκομείου. 

16. Το service και τα αναλώσιμα να βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την 
υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του αναλυτή χωρίς πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση δωρεάν στο χώρο του εργαστηρίου του Νοσοκομείου. 

 Εξετάσεις  
 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟ
ΚΕΕ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

15.04.02.05.001 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ 

(CMV)  
200 

15.04.02.06.001 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ 
(CMV)  

200 

15.04.04.07.001 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ EBV-

VCA 
200 

15.04.04.08.001 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ EBV-VCA 200 

18.11.01.11.001 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 

ΚΙΤΡΙΛΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ 
1.000 

 
SCREENING TEST ΓΙΑ ENA (SSA, 

SSB, SM, RNP, κλπ) 
300 

18.10.90.01.001 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 

ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgG, IgM) 
300 

18.10.90.04.001 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ β2- 

ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ I (IgG, IgM) 
300 
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Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟΥ 

 
1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής πρωτεϊνών προηγμένης τεχνολογίας, 

τυχαίας προσπέλασης με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης, χωρίς διακοπή της 
λειτουργίας του που να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Νεφελομετρίας και να εκτελεί 
εξετάσεις fixed time κινητικές, τελικού σημείου Vlin Integral. 

2. Να είναι αναλυτής συνεχούς ροής και άμεσης εκκίνησης. 
3. Η ταχύτητα ανάλυσης να ανέρχεται τουλάχιστον στα 200 test/ώρα και να υπάρχει η 

δυνατότητα επείγουσας μέτρησης δειγμάτων (Stat), χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία 
του αναλυτή. Να κάνει αυτόματες αραιώσεις δειγμάτων. 

4. Να χρησιμοποιεί πολλούς τύπους cups ώστε να μη χάνεται χρόνος κατά το χειρισμό 
δειγμάτων. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου της στάθμης 
αντιδραστηρίων δειγμάτων και προτύπων αντιδραστηρίων και να προειδοποιεί για τυχόν 
έλλειψη αυτών με αυτόματη διαχείριση. 

5. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης βαθμωτού κώδικα (barcode reader) για τα δείγματα, 
αντιδραστήρια, standards και controls ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να 
βελτιώνεται η ασφάλεια του Εργαστηρίου. 

6. Να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία δειγμάτων από την περίσσεια 
αντιγόνου. 

7. Να διαθέτει δύο διανεμητές υγρών για τις αραιώσεις των δειγμάτων αλλά και για την 
καλύτερη διανομή των αντιδραστηρίων αποφεύγοντας έτσι το ενδεχόμενο επιμόλυνσης 
(Carry Over). 

8. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης σε ορό, ούρα, πλάσμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό, 
ανάλογα με  το είδος της εξέτασης και να δέχεται διαφορετικά είδη πρωτογενών 
σωληναρίων, καψακια, καθώς και κωνικά μικροσωληνάρια . Να πραγματοποιεί καμπύλες 
αναφοράς πολλών σημείων, ώστε να επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της καμπύλης και η 
ακρίβειά της σε όλο το φάσμα των τιμών των ασθενών. 

9. Να καλύπτει ευρύ φάσμα διάγνωσης και παρακολούθησης κλινικών καταστάσεων, όπως 
καρδιολογικές, ρευματοτολογικές – χρόνιας και οξείας φάσης-παθήσεις, ανοσολογικές 
και διατροφικές καταστάσεις, νεφρική λειτουργία και μεταβολισμό του σιδήρου. 

10. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι τριών (3) διαφορετικών παρτίδων, (lot no.) του 
ιδίου αντιδραστηρίου, καθώς  και πολλών φιαλιδίων με το ίδιο lot no, με αποτέλεσμα το 
calibration να γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, διατηρώντας σταθερές τις 
καμπύλες των εξετάσεων. 

11. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα εντοπισμού 
βλαβών του αναλυτή. 

12. Να έχει μεγάλο αρχικό εύρος μέτρησης, ώστε να καλύπτει φυσιολογικές και παθολογικές 
τιμές με ελάχιστη ανάγκη επαναμέτρησης, μειώνοντας το κόστος ανά εξέταση. Να 
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διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης βαθμονόμησης (calibration) και επεξεργασίας 
δειγμάτων (routine run). Να έχει αυτόματο σύστημα προαραίωσης δειγμάτων ( pre-
dilution ) και να εκτελεί αυτόματα, όλες τις απαραίτητες αραιώσεις των δειγμάτων που 
βρίσκονται εκτός γραμμικότητας. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ειδικό 
πρόγραμμα, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, ώστε να δίνονται οι 
πληροφορίες για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που γίνονται σε εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό, ορό αλλά και ούρα με άμεσο και κατανοητό τρόπο.  

13. Το πρόγραμμα του αναλυτή να ενημερώνεται αυτόματα με τα νέα στοιχεία των ορών 
ελέγχου και των βαθμονομητών εκμηδενίζοντας χειριστικά σφάλματα. Να περιγραφεί ο 
τρόπος.  

14. Η θερμοκρασία στο χώρο μέτρησης να είναι στους 37 +/-1,5oC. 
15. Να αποκλείει πιθανές επιμολύνσεις και εξατμίσεις αντιδραστηρίων ώστε να μειώνεται το 

κόστος χρήσης επειδή δεν υπάρχουν απώλειες αυτών των υλικών αλλά και να αυξάνεται 
ιδιαίτερα η αξιοπιστία από την έλλειψη οποιασδήποτε επιμόλυνσης.  

16. Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC), με δυνατότητα 
παρουσίασης μηνιαίων πινάκων των αποτελεσμάτων μέτρησης. 

17. Να συνοδεύεται από τερματικό και εκτυπωτή, και τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά 
ασθενή και συγκεντρωτικά και να έχει σύστημα διαχείρισης δεδομένων. 

18. Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας Η/Υ και να μπορεί να συνδεθεί με το LIS 
σύστημα του νοσοκομείου. 

19. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση Εργαστηρίων και κέντρων πού 
χρησιμοποιούν αντίστοιχα αντιδραστήρια και αναλυτές με τα προσφερόμενα, ώστε να 
τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή. Ο Προμηθευτής να παρέχει χωρίς 
χρέωση όλα τα αναλώσιμα υλικά καθώς και τα controls, calibrators. 
 
Εξετάσεις  
 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟΚΕΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

18.11.01.05.001 
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ O (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 
2.000 

18.11.01.09.001 C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 30.000 

18.11.01.10.001 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 3.500 

18.02.01.02.001 ΟΛΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε 5.000 

18.01.02.03.001 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C3 5.000 

18.01.02.05.001 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C4 5.000 

18.01.01.01.001 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α 5.000 
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18.01.01.05.001 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G 5.000 

18.01.01.07.001 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Μ 5.000 

18.01.01.20.001 ΚΑΠΑ, ΛΑΜΔΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 500 

12.01.90.01.001 α1 ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ 100 

 
 

 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 
1. Να ανιχνεύονται αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα μικρόβια και μύκητες σε 

κατάλληλα αντίστοιχα φιαλίδια. Να διαθέτει φιαλίδια με παράγοντα λύσης του αίματος 
για απομόνωση αναεροβίων μικροβίων. Να διαθέτει φιαλίδια με ρητίνες για απομόνωση 
μυκήτων σε κατάλληλο εκλεκτικό υλικό. 

2. Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης των ανωτέρω μικροβίων στο αίμα και σε βιολογικά 
υγρά. 

3. Η αρχή λειτουργίας του αυτόματου συστήματος να βασίζεται σε ευαίσθητη φυσικοχημική 
μέθοδο. 

4. Να διατίθενται φιαλίδια για μικρές ποσότητες αίματος ή βιολογικών υγρών από 0,5 ml.  
5. Να περιέχονται ειδικές αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών στα φιαλίδια που να 

καλύπτουν ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. 
6. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων χωρίς υστέρηση στην 

ευαισθησία του συστήματος. 
7. Να διαθέτει τουλάχιστον 200 θέσεις επώασης φιαλών. 
8. Να επωάζει, ανιχνεύει, ελέγχει τις φιάλες των αιμοκαλλιεργειών σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μικρής διάρκειας. 
9. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα. 
10. Να είναι εύκολη η ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών με χρώση 

Gram και η περεταίρω διερεύνηση με μοριακή ή άλλη μέθοδο. 
11. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και ανάλυσης φιαλιδίων με καθυστερημένη εισαγωγή 

χωρίς απώλεια της ευαισθησίας. 
12. Να διαθέτει αυτόματη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων της καλλιέργειας και 

της συνολικής κατάστασης του κλιβάνου. 
13. Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό. 
14. Να υπάρχει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, στατιστικό και δημογραφικό πρόγραμμα 

κατά προτίμηση στα Ελληνικά. 
15. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης. 
16. Να συνδέεται με Η/Υ και με το σύστημα LIS του νοσοκομείου. 
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Εξετάσεις 
 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟΚΕΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

14.01.11.11.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ 
8.000 

14.01.11.11.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 
8.000 

14.01.11.11.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

1.000 

 
 

 
 
 
 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
(ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ) 

 
1. Να γίνεται ταυτοποίηση Gram(+), Gram(-) μικροβίων, μυκήτων, αναεροβίων και 

απαιτητικών μικροβίων με αυτοματοποιημένη μέθοδο.  
2. Ο έλεγχος ευαισθησίας των μικροβίων στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα και 

αντιμυκητόγραμμα) να γίνεται με αυτοματοποιημένη μέθοδο με αραιώσεις σε ζωμό και 
προσδιορισμό MIC.  

3. Οι αραιώσεις των αντιμικροβιακών να είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες από διεθνείς 
οργανισμούς.  

4. Να ελέγχονται όσο δυνατόν περισσότερα και νεότερα αντιμικροβιακά, σε όσο δυνατόν 
περισσότερες αραιώσεις.  
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5. Να διαθέτει θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό μικροβιακού εναιωρήματος. 
6. Να εκτελεί αυτόματα τις αραιώσεις, τον εμβολιασμό, την επώαση και την ανάγνωση των 

αναλύσεων.  
7. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόρριψης των τεστ χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.  
8. Τα αναλώσιμα αντιδραστήρια να έχουν μικρό όγκο για καλύτερη και οικονομικότερη 

διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων.  
9. Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης αρχείου ασθενών, στατιστικών.  
10. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με πρότυπα στελέχη.  
11. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής.  
12. Να συνδέεται με Η/Υ και με το σύστημα LIS του νοσοκομείου και να συνοδεύεται από 

σταθεροποιητή τάσης.  
13. Τα απαραίτητα αναλώσιμα για το τελικό αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται. 
 
Εξετάσεις 
 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟΚΕΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

14.02.01.03.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ  4.500 

14.02.01.03.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 4.500 

14.02.01.05.001 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 100 

14.02.01.07.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  4.500 

14.02.01.08.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ  4.500 

14.02.01.11.001 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 
&  ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

80 

14.03.04.03.002 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

300 

14.03.04.03.003 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΥΚΗΤΩΝ 300 
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Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 
1. Να εκτελεί την εξέταση με multipex-PCR στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Το σύστημα 

να είναι κλειστό, αυτοματοποιημένο στο μεγαλύτερο βαθμό σε όλα τα στάδια της 
εκχύλισης, πολλαπλασιασμού του νουκλεϊκού οξέως και ανάγνωσης του αποτελέσματος. 
Να είναι FDA approved. 

2. Να πραγματοποιεί συνδρομική μοριακή διάγνωση μικροβιαιμιών και μυκηταιμιών με 
ταυτοποίηση των συχνότερων παθογόνων και ανίχνευση γονιδίων αντοχής 

3. Να πραγματοποιεί συνδρομική μοριακή διάγνωση μηνιγγιτίδων εγκεφαλιτίδων με 
ανίχνευση των συχνότερων παθογόνων (ιών, μικροβίων, μυκήτων). 

4. Να πραγματοποιεί συνδρομική μοριακή διάγνωση παθογόνων λοιμώξεων αναπνευστικού 
συστήματος με ανίχνευση των συνηθέστερα παθογόνων (ιών και μικροβίων) καθώς και 
ανίχνευση γονιδίων αντοχής. 

5. Να συνδέεται με Η/Υ και με το σύστημα LIS του νοσοκομείου και να συνοδεύεται από 
σταθεροποιητή τάσης.  

6. Τα απαραίτητα αναλώσιμα για το τελικό αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται. 
 

Εξετάσεις 
 

Κωδ.Εργαστηρ.Εξέτ.ΚΕΟΚΕΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση μικροβιαιμιών 

και  μυκηταιμιών με ταυτοποίηση των 

συχνότερων παθογόνων και ανίχνευση γονιδίων 

αντοχής 

120 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση μηνιγγιτίδων 

εγκεφαλιτίδων  με ανίχνευση των συχνότερων 

παθογόνων (ιών, μικροβίων, μυκήτων)  

30 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση παθογόνων 

λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος με ανίχνευση των συνηθέστερα 

παθογόνων (ιών και μικροβίων) καθώς και 

ανίχνευση γονιδίων αντοχής 

60 
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14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση παθογόνων 

λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού 

συστήματος σε δείγματα πτυέλων με ανίχνευση 

των συνηθέστερα παθογόνων (ιών και μικροβίων) 

καθώς και ανίχνευση γονιδίων αντοχής 

90 

14.02.40.90.900 

Συνδρομική  μοριακή διάγνωση σε δείγματα 

αρθρικού υγρού με ανίχνευση των συχνότερων 

παθογόνων (μικροβίων αεροβίων και 

αναεροβίων, μυκήτων)  

60 

 
 
ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΑΧΕΙΑΣ   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

ΟΥΡΩΝ 
 

1.  Να μετράει αυτόματα την ανάπτυξη παθογόνων  σε δείγματα ούρων και άλλων βιολογικών 

υγρών και να δίνει αποτελέσματα  έως 4 και 6 ώρες αντίστοιχα.             

2.  Ο εμβολιασμός των δειγμάτων να γίνεται σε φιαλίδια με ειδικό θρεπτικό ζωμό. 

3.  Τα αποτελέσματα να εκφράζονται ποσοτικά  σε CFU/ml. 

4.  Να επιτρέπει στον χειριστή την παρακολούθηση της καμπύλης ανάπτυξης των παθογόνων 

σε πραγματικό χρόνο(real time). 

5.  Η φόρτωση των δειγμάτων να μπορεί να είναι συνεχής. 

6.  Να ελέγχει ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο την κλίμακα Mc Farland για την αξιοποίηση  

των θετικών δειγμάτων σε άμεση ταυτοποίηση η αντιβιόγραμμα. 

7.  Να διαθέτει την δυνατότητα εκτέλεσης γρήγορου  αντιβιογράμματος σε επείγοντα δείγματα 

ούρων. 

8.  Να μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό υπολογιστή του Εργαστηρίου. 

 
Εξετάσεις 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ταχεία καλλιέργεια ούρων 3960 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 

OI ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

  

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ 
  

Χρώση GRAM με όλες τις χρωστικές στην ίδια 
συσκευασία. Συσκ. από 250ML έως 1lt/χρωστική 

ΚΙΤ 
(4x250ml) 

4 

Αποχρωματιστικό έτοιμο για χρώση GRAM (ακετόνη 
και οινόπνευμα, ακετονούχος αλκοόλη) 

Λίτρο 6 

Χρώση οξεάντοχων βακτηρίων με όλες τις χρωστικές 
στην ίδια συσκευασία 

ΚΙΤ 
(4x250ml) 

3 

Αποχρωματιστικό έτοιμο για χρώση 
μυκοβακτηριδίου (υδροχλωρική αλκοόλη, χρώση 
Ziehl Neelsen) 

Λίτρο 3 

Ταχεία χρώση Giemsa με όλες τις χρωστικές στην ίδια 
συσκευασία 

ΚΙΤ 
(3x250ml) 

3 

Οξειδάση σε πλάκα πολλαπλών χρήσεων με 
διηθητικό χαρτί 

ΚΙΤ 10 

Εκλεκτικό συμπλήρωμα sputasol ΚΙΤ 20 

Γεννήτριες (φάκελοι) παραγωγής συνθηκών για 
αναερόβιες συνθήκες (γεννήτριες για σακουλάκια) Τεμάχια 4.000 

Δείκτες για αναερόβιες συνθήκες Τεμάχια 4.000 

Γεννήτριες (φάκελοι) παραγωγής συνθηκών CO2 
(γεννήτριες για σακουλάκια) Τεμάχια 4.000 

Πλαστικά σακουλάκια για χρήση με τα kit παραγωγής 
συνθηκών. Να κλείνουν με sealing clip 
επαναχρησιμοποιούμενο για εύκολο και ασφαλές 
κλείσιμο χωρίς πιθανότητα ανοικτών μικροοπών που 
θα διατάραζαν την ατμόσφαιρα. Τα σακουλάκια να 
έχουν χωρητικότητα 3-5 τρυβλίων για αναερόβιες 
συνθήκες και συνθήκες διοξειδίου ( 5 & 10 % ). Να 
φέρουν σήμανση CE IVD 

Τεμάχια 4.000 

Set άμεσης αναζήτησης για influenzae A και Β 
(ανοσοχρωματογραφία, να διαχωρίζονται ο τύπος Α 
από τον τύπο Β) 

Τεμάχια 500 

Set ελέγχου κοαγκουλάσης στους σταφυλοκόκκους Τεμάχια 500 
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Set άμεσης αναζήτησης στρεπτόκοκκου σε 
φαρυγγικό επίχρισμα (STREP-TEST). Πλήρες κιτ 
ανοσοχρωματογραφίας ή σε κασέτα, με χρήση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων. Χρήση σε δείγματα: 
φαρυγγικά επιχρίσματα. Τα αποτελέσματα να 
εμφανίζονται υπό την μορφή γραμμών 

Τεμάχια 500 

Αποστειρωμένοι βαμβακοφόροι στυλεοί με υλικό 
μεταφοράς (Transwab plain medium amies for 
aerobic and anaerobic bacteria) 

Τεμάχια 4000 

Αποστειρωμένοι βαμβακοφόροι στυλεοί με υλικό 
μεταφοράς (Transwab charcoal for aerobic and 
anaerobic bacteria) 

Τεμάχια 4000 

Set Rose Bengal ΚΙΤ 5 

Anti-serum Brucella abortus ΚΙΤ 5 

Κεδρέλαιο Λίτρο 3 

Υλικό φύλαξης μικροβίων με σφαιρίδια για αερόβια 
και αναερόβια σε κατάψυξη 

Τεμάχια 4.000 

Ταχεία ανίχνευση άμεση αντιγόνου S.pneumoniae 
στα ούρα με ανοσοχρωματογραφία 

Τεμάχια 400 

Ταχεία ανίχνευση άμεση αντιγόνου Legionella στα 
ούρα με ανοσοχρωματογραφία 

Τεμάχια 400 

Ανίχνευση Clostridium difficile (τοξίνες A και B 
ξεχωριστά και αντιγόνο GDH) με ταχεία 
ανοσοενζυμική μέθοδο στα κόπρανα (στην ίδια 
κασέτα και με το ίδιο δείγμα) 

Τεμάχια 500 

Set Monotest (screening test) με 
ανοσοχρωματογραφία 

Τεμάχια 200 

Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας για την ταχεία 
ανίχνευση αντισωμάτων λοίμωξης EBV 

Τεμάχια 100 

Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα για την 
ταχεία ανίχνευση του τύπου όλων των γνωστών 
καρβαπενεμασών (KPC, NDM, VIM, OXA-48, κλπ) 
(στην ίδια κασέτα και ξεχωριστά η κάθε 
καρβαπενεμάση) 

Τεμάχια 3000 

Phenylboronic acid KIT 10gr 1 

Dimethyl sulfoxide 100 ml 1 

EDTA 500 ml 1 

Tεστ κυήσεως ούρων. (Ταχεία 
ανοσοχρωματογραφική μέθοδος σε κασέτα για τον 
ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων της 
ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) στα 
ούρα. Ευαισθησία μεθόδου ≥ 20mIU/ml) 

Τεμάχια 200 
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ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ 
  

Έτοιμα τρυβλία Blood Agar (αίμα αλόγου ή 
προβάτου) διαμ. 90 mm αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 30000 

Έτοιμα τρυβλία Blood Agar (αίμα αλόγου ή 
προβάτου) (διχοτομημένο) διαμ. 90 mm αεροστεγώς 
κλεισμένα 

Τεμάχια 30000 

Έτοιμα τρυβλία Chocolate Agar διαμ. 90 mm 
αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 2000 

CHOCOLATE AGAR + PolyVitex  διαμ. 90 mm 
αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 1000 

Έτοιμα τρυβλία MacConkey (No3) agar διαμ. 90 mm 
αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 30000 

Έτοιμα τρυβλία MacConkey (No3) agar 
(διχοτομημένο) διαμ. 90 mm αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 30000 

Έτοιμα τρυβλία Sabouraud dextrose agar με 
Chloramphenicol διαμ. 90 mm αεροστεγώς 
κλεισμένα 

Τεμάχια 10000 

Έτοιμα τρυβλία Salmonella-Shigella Agar σε 
συσκευασία ενός (S.S. AGAR) 90 mm αεροστεγώς 
κλεισμένα 

Τεμάχια 1000 

MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN) Αλατούχο 
θρεπτικό υλικό για την καλλιέργεια, απομόνωση και 
ταυτοποίηση του παθογόνου σταφυλόκοκκου σε 
συσκευασία ενός τρυβλίου 90 mm (αεροστεγώς 
κλεισμένο) 

Τεμάχια 1000 

Έτοιμα τρυβλία με χρωμογόνα για διάφορα μικρόβια Τεμάχια 1000 

Bile esculin azid agar with vancomycin διαμ. 90 mm 
αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 100 

Brucella blood agar with vit K1 + hemin διαμ. 90 mm 
αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 100 

Υλικό σε κεκλιμένη μορφή για την καλλιέργεια 
μυκοβακτηριδίων (Lowenstein-Jensen agar) Τεμάχια 60 

Έτοιμα τρυβλία Mueller Hinton διαμ. 90 mm 
αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 500 

Muller Hinton agar + 5% sheep blood τρυβλία 90mm 
αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 500 

Ετοιμα θρεπτικά υλικά σε τρυβλία με RPMI άγαρ 
90mm αεροστεγώς κλεισμένα Τεμάχια 500 

ΣΚΟΝΕΣ 
  

Blood agar base KIT (500gr) 30 
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Mac conkey agar no 3 KIT (500gr) 30 

Chapman agar KIT (500gr) 2 

Columbia agar KIT (500gr) 2 

Muller hinton agar  KIT (500gr) 1 

Thioglycolate broth base KIT (500gr) 20 

Rappaporte vasiliadis medium KIT (500gr) 20 

Brain heart infusion broth KIT (500gr) 10 

Cooked meat medium KIT (500gr) 40 

Salmonella-Shigella Agar KIT (500gr) 10 

Sabouraud dextrose agar με Chloramphenicol KIT (500gr) 20 

  
  

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ   

Ταυτοποίηση σταφυλόκοκκων (με τουλάχιστον 20 
βιοχημικά υποστρώματα +αντίστοιχα αντιδραστήρια 
για την τελική ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 

Ταυτοποίηση στρεπτόκοκκων (με τουλάχιστον 20 
βιοχημικά υποστρώματα +αντίστοιχα αντιδραστήρια 
για την τελική ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 

Ταυτοποιηση gram θετικών βακτηριών –
κορυνοβακτηρίων (με τουλάχιστον 20 βιοχημικά 
υποστρώματα +αντίστοιχα αντιδραστήρια για την 
τελική ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 

Tαυτοποίηση Gram αρνητικών εντεροβακτηριακών 
(με τουλάχιστον 20 βιοχημικά υποστρώματα 
+αντίστοιχα αντιδραστήρια για την τελική 
ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 

Ταυτοποίηση Gram αρνητικών αζυμωτικών(με 
τουλάχιστον 20 βιοχημικά υποστρώματα +αντίστοιχα 
αντιδραστήρια για την τελική ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 

Ταυτοποίηση RAPID 32-ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ (+αντίστοιχα 
αντιδραστήρια για την τελική ταυτοποίηση) Τεμάχια 25 

Ταυτοποίηση για ναισσεριακά και αιμοφίλους σε 2 
ώρες + αντίστοιχα αντιδραστήρια για την τελική 
ταυτοποίηση) 

Τεμάχια 25 

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
  

Bacitracin δίσκοι 0,04 Τεμάχια 400 

Bacitracin δίσκοι 10 Τεμάχια 100 

Optochine δίσκοι Τεμάχια 400 

Amikacin 30 μg Τεμάχια 200 
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Amoxicillin 20 μg Τεμάχια 200 

Amoxicillin/Clavulanic acid, 20-10 μg Τεμάχια 200 

Ampicillin 2 μg Τεμάχια 200 

Ampicillin/sulbactam 10-10 μg Τεμάχια 200 

Aztreonam 30 μg Τεμάχια 200 

Clindamycin 2 μg Τεμάχια 200 

Cefepime 30 μg Τεμάχια 200 

Cefixime 5 μg Τεμάχια 200 

Cefotaxime 5 μg Τεμάχια 200 

Cefoxitin 30 μg Τεμάχια 200 

Ceftazidime 10 μg Τεμάχια 200 

Ceftriaxone 30 μg Τεμάχια 200 

Cefuroxime 30 μg Τεμάχια 200 

Ciprofloxacin 5 μg Τεμάχια 200 

Colistin 10 μg Τεμάχια 200 

Erythromycin 15 μg Τεμάχια 200 

Fosfomycin 200 μg Τεμάχια 200 

Fucidic acid 10 μg Τεμάχια 200 

Gentamicin 10 μg Τεμάχια 200 

Gentamicin (for high level resistance) 30 μg Τεμάχια 200 

Imipenem 10 μg Τεμάχια 200 

Meropenem 10 μg Τεμάχια 800 

Metronidazole 5 μg Τεμάχια 200 

Nitrofurantoin 100  μg Τεμάχια 200 

Norfloxacin 10 μg Τεμάχια 200 

Oxacillin 1 μg Τεμάχια 200 

Penicillin  (Benzylpenicillin) 1 unit Τεμάχια 200 

Piperacillin 30 μg Τεμάχια 200 

Piperacillin/Tazobactam 30-6 μg Τεμάχια 200 

Rifampicin 5 μg Τεμάχια 200 

Teicoplanin 30 μg Τεμάχια 200 

Tetracycline 30 μg Τεμάχια 200 

Ticarcillin/Clavulanic acid  75-10 μg Τεμάχια 200 
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Tobramycin 10 μg Τεμάχια 200 

Trimethoprime/ Sulfamethoxazole 1.25-23.75 μg Τεμάχια 200 

Vancomycin 5 μg Τεμάχια 200 

Για τα παρακάτω MIC Test Strips να είναι από υλικό 
υψηλών προδιαγραφών και σύμφωνα με τα 
πρότυπα CLSI και EUCAST 

  

MIC Test Strip Ampicillin/Sulbactam Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Aztreonam Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Cefotaxime Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Ceftazidime Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Ceftazidime-avibactam Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Ceftolozane-tazobactam Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Ceftriaxone Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Colistin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Daptomycin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Fosfomycin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Imipenem Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Levofloxacin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Linezolid Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Meropenem Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Minocyclin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Penicillin (Benzyllpenicillin) Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Piperacillin/Tazobactam Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Rifampicin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Sulfamethoxazole/Trimethoprime Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Teicoplanin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Tigecycline Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Vancomycin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Anidulafungin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Micafungin Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Posaconazole Τεμάχια 30 

MIC Test Strip Voriconazole Τεμάχια 30 
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Colistin MIC strips+ Mueller-Hinton medium για 
έλεγχο MIC με broth microdilution ή Μεθοδο 
μικροαραιώσεων με αποσπώμενες σειρές ("στριπ") 
βυθισμάτων, από πλάκες μικροτιτλοδοτήσεων οι 
οποίες έχουν διαδοχικές αραιώσεις του αντιβιοτικού 
Colistin, σύμφωνα με την μέθοδο των 
μικροαραιώσεων EUCASTή CLSI. Είναι επιθυμητός ο 
μεγαλύτερος αριθμός αραιώσεων 

KIT 500 

  
  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ 
  

HEP-2 ANA IFA (να περιλαμβάνεται θετικός και 

αρνητικός μάρτυρας) 
Εξετάσεις 1500 

   

CRITHIDIA LUCILAE (ds DNA) IFA (να περιλαμβάνεται 

θετικός και αρνητικός μάρτυρας) 
Εξετάσεις 200 

   
MOUSE KIDNEY AND STOMACH IFA (να 

περιλαμβάνεται θετικός και αρνητικός μάρτυρας) 
Εξετάσεις 500 

   
c-ANCA/p-ANCA IFA (να περιλαμβάνεται θετικός και 

αρνητικός μάρτυρας) 
Εξετάσεις 600 

   
Anti –ENA Scl-70 τουλάχιστον 10 αντισώματα με 

μέθοδο ανοσοαποτύπωσης σε ξεχωριστές ταινίες 

ανά δείγμα (να περιλαμβάνεται θετικός και 

αρνητικός μάρτυρας) 

Εξετάσεις 500 

  
  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ 2 
ΛΥΟΦΙΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΦΑΣΗΣ 

ΚΙΤ 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 2 ΚΎΚΛΩΝ 

ΚΙΤ 6 

ΑΔΑ: 9ΟΕΜ46906Π-ΥΤΝ





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:179602 

 

 

 

142 

 

                                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3  

 

:                              ΠΡΟΠΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/Α 

Προδιαγραφής 

Εκπλήρωση 

Προδιαγραφής (Ναι, 

Όχι, ή Βαθμός 

Εκπλήρωσης) 

Παραπομπή 

1 
  

2 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

. 
  

 

 

Συμπληρωμένο το Πίνακα Συμμόρφωσης όπως απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Προς διευκόλυνση 

των Οικονομικών Φορέων, παρατίθεται ένα πρότυπο Πίνακα Συμμόρφωσης χωρίς όμως η δομή του να είναι 

δεσμευτική για τους Οικονομικούς Φορείς. Αντίθετα, δεσμευτική είναι τόσο η ύπαρξη συμπληρωμένου πίνακα 

όσο και η κατ ελάχιστον πληροφορία που αυτός πρέπει να περιέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα ΙΙ. Ο πίνακας συμμόρφωσης που θα κατατεθεί θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4_ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για είδη χωρίς συνοδό εξοπλισμό) 

             

Α/
Α 

ΕΙΔΟ
Σ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟϊΟΝΤΟ
Σ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠ
Α 
(%)  

ΦΠΑ(€
) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

  1                     

  2                     

  3                     

  4                     
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για είδη με συνοδό εξοπλισμό) 

             

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

      

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗ / ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΤΙΜΗ / 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ 
ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ  
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

      1             
      2             
      3             
      ..             
      ..             
      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
  

      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΑ 2 & 3  

 
  

      
             
              

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (9) 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤ. 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘ. 
ΑΙΤΟΥΜΕΝ
ΩΝ ΕΞΕΤ. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΟ
Υ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗ
ΘΕΥΤΗ 

ΤΕΣΤ / 
ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑΣ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜ
ΕΝΕΣ ΣΥΣΚ. 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝ
ΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑ
ΣΤΗΡΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ        
(8) = (6) x 
(7) 

% 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑ
ΣΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ             
(11) = (8) 
+ (10) 

ΤΙΜΗ / ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 
(9) = (8) / (2) 

1                         

2                         

3                         

..                         

..                         

       
ΣΥΝΟΛΑ 
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Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 

επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία 

προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη 

η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση η όποια η προσφερόμενη τιμή ανά εξέταση που θα δοθεί 

υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που τυχόν θα προλαμβάνετε στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ   για την ίδια εξέταση 

στον ίδιο αναλυτή κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς  (Ν3918/2,04,2011) 

Προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (ώστε να γίνει σύγκριση των οικονομικών 

προσφορών με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών) οι συμμετέχοντες εάν είναι εφικτό, εκτός από την τιμή του 

προσφερόμενου είδους να αναγράψουν στην οικονομική τους προσφορά τα έξης: τον κωδικό και την τιμή 

καταχώρησης του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών η και ότι το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο 

Παρατηρητήριο τιμών.    
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.:162771                                                                                                                               

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για 

κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους 

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 

…/…../2022, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστήρια», της με (αρ.διακ/ξης 

38/2022 (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 179602)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 
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ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 

της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …….. ΠΟΣΟΥ………… ΕΥΡΩ 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………..………………… (ολογράφως ……………………), 

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας ……………………………………δ\νση……………………………………………………………. 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό …………. σύµβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για τον διαγωνισμό «Αντιδραστήρια» (αρ.διακ/ξης 38/2022, Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 

179602 προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της συµβατικής προ 

Φ.Π.Α.  αξίας ………..……... ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ……………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δηµόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)            
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                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

Υπεύθυνη δήλωση συμμετέχοντος για αποδοχή των όρων της διακήρυξης 

                                 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο/Η (όνομα) :  

Επώνυμο                              :  

Όνομα & επώνυμο πατέρα   :  

Όνομα & επώνυμο μητέρας  :  

Ημερομηνία γέννησης           :  

Τόπος γέννησης                    :  

Τόπος κατοικίας                     :  

Αριθμός δελτίου ταυτότητας   :   

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

β. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

γ. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του Διαγωνισμού. 

 δ. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7  

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) 

 

 

Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή xml και pdf. 
 

                                            (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ως άνω 

διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(ESPD)”   
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