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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 3 ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ  

Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 30100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  

Τηλέφωνο 26413-61233-230 

Φαξ 26410-25955 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gnaprom@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ  

ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.hospital-agrinio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Νοσοκομείο, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στον Δημόσιο 
Τομέα.  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου www hospital-agrinio.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 



1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Ο εγκεκριμένος Προγραμματισμός Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διαχειριστικού έτους 2020-2021 σε βάρος 

του ΚΑΕ 1359. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομικής  άποψης  προσφορά.  

 1 ΕΤΟΣ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 1 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

142.864,68 € 142.864,68 € 285.729,36 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ  ΦΠΑ 

176.985,70 € 176.985,70 € 353.971,40 € 

 

Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 285.729,36 € χωρίς 

ΦΠΑ και 353.971,40 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. , τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γ. 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου για ένα (1) έτος, [με αποκλειστικό 

δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων –ποσό ή 
χρόνος- επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός για την ετήσια 

παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος δεν 
συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμα του για ετήσια παράταση. 

Επισημάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης από το νοσοκομείο, η νέα 

σύμβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες που 
αφορούν στο πρώτο έτος. (Πίνακας Ι: Πίνακας Ειδών Διακήρυξης για ένα έτος (12 μήνες) 

Τα προς προμήθεια είδη  κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV 
33696100-6) και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (Αντικείμενο σύμβασης & Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ειδών – Ποσότητες). Οι αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να 

αυξομειωθούν σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες, χωρίς το Νοσοκομείο να υποχρεούται για την 
παραγγελία/ προμήθεια αυτών. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, σύμφωνα με τα 

κριτήρια που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές και οικονομικός πίνακας ειδών».  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Α. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Του Ν. 4610/2019 « Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

 Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ A 67 - 03.05.2019) “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Διακαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 

άλλες διατάξεις». 
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 Του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”  

 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 7 και 13 έως 15, 

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

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

στοιχεία”,  

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του ν. 2955/2001 (Α’ 256) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει, 

 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296),  «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Νομοθεσίας για το ΕΣΥ και 

ρυθμίσεις άλλων θεμάτων της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» άρθρο 14, 
παράγραφος 3, 

 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), 

όπως ισχύει σήμερα, 
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 του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134) όπως ισχύει σήμερα, 

 του ν. 3918/2011  «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’  31) άρθρο 

13 όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 

 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 

Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της 

εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις, 

 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014),  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση  της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-15) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».  

 την υπ’ αριθ. 11081/14-12-2011(Β’ 2957)  Υπουργική Απόφαση  σχετικά με  «Έγκριση συγκρότησης 

συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν 

3580/2007», 

 την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 (Α’ 1673) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

3414/2005» , 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

 Η αριθμ. πράξη 25η/5-10-2017 θέμα 17ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές από το Νοσοκομείο (6ΛΤΥ46904Μ-Ξ3Ν). 

 Την υπ.αριθμ. 16ης)29-04-2020 ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού και η επικαιροποίηση των 

προδιαγραφών (ΨΠΕΑ46904Μ-3ΟΑ). 

 Η αριθμ. πράξη 19η/29-05-2020 θέμα 10ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 

παρούσας διακήρυξης.  

 Η αρ. 938-2020 ΑΔΑ: 68ΛΔ46904Μ-ΥΕΓ  απόφαση δέσμευσης δαπάνης Ν.Μ. Αγρινίου. 

 Την υπ.αριθμ.5578/28-05-2020 πολυετή δέσμευση ΑΔΑ:ΨΧ21469ΗΔΜ-ΝΩ8. 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

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

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός και θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. με συστημικό αριθμό ανάρτησης 89558,92497,92498 

 Η διαδικασία θα δημοσιευθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την 04/06/2020, ημέρα Πέμπτη. 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. 

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03-07-2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10.00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού την Πέμπτη 09-07-2020 και ώρα 10.00 π.μ. από 

πιστοποιημένο υπάλληλο του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
Δευτέρα 01-02-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [αριθμός και 

ημερομηνία δημοσίευσης, 2020-070730 [ Id (εσωτερικός αριθμός αναφοράς 20-265658-001]  

  

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 ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : http://www.promitheus.gov.gr 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : ΜΑΧΗΤΗΣ (03/06/2020). 

 η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  στους πίνακες ανακοινώσεων ,  στους ακόλουθους φορείς: 

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 

 Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) 

 Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας   

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

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:   www.hospital-agrinio.gr  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

      Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με βάση 
τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης προμήθειας ανά ομάδα κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ.3 του Ν.3548/07, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί 
σύμφωνα με την περ.(35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ.12 του 

άρθρου 379 του Ν.4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1η Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον έχει ισχύ η 

αριθ.204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του άρθρου 46 του 
Ν.3801/2009 αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ Α’ 

βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν.3548/2007. 
     Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει 

τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 και το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης με αριθμ.11389/1993 (Β’ 
185) του Υπουργού Εσωτερικών. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού , τα έξοδα 

δημοσίευσης θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

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. 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη σύμβασης  9191/2020  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν 

παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 

δικαιολογητικά 

3. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

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 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 υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 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, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών1. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
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συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 

της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών2, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή3 για την υποβολή προσφοράς.  
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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,  ποσού 2.857,00€ (δύο χιλιάδες 

οκτακόσια πενήντα επτά ευρώ) εφόσον οι προσφορές δίνονται για όλα τα υπό προμήθεια είδη. Σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για μέρος των ειδών ή για ένα είδος, η εγγύηση συμμετοχής αναλυτικά ως εξής: 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Π/Υ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.Α.1-
1.Α.12 

ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 45.378,00 € 908,00 € 

2.1-2.12 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 1.513,68 € 30,00 € 

3.Α.1-
3.Α.10 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 

34.977,00 € 700,00 € 

3.Β.1-3.Β.7 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ 

34.836,00 € 697,00 € 

4.Α.1-4.Α.5  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 11.400,00 28,00 € 

 4.Β.1-
4.Β.7 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 11.000,00 € 220,00 € 

5.Α ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
(ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ) 

3.760,00 € 75,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.857,00€  

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

   

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 έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Συμβουλίου4. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) 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, κατά τα οριζόμενα 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 σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 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 εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα 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. 

2.2.3.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 

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, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

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, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

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 ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και τα κριτήρια ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στους 

όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά 
και τα στοιχεία (π.χ  βεβαιώσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εγχειρίδια, φύλλα συμμόρφωσης, φυλλάδια, 

πιστοποιητικά κ.τ.λ)  που  αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ ενότητα 1 (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας 

Διακήρυξης.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 
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οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή 

αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει 
δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 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 απαιτούμενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 

συστήματα ή πρότυπα  όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς 

παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει 

ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι 

ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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. 

  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 ΙΙΙ, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 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 ΙΙΙ.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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).  

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 ισχύουν5. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβλή 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, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του . 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς 
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του,6 καθώς 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 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 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 ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
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προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 

αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 

Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα 
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 

την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
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».και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 

χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 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 . 

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

Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος 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 κατάλληλο έγγραφο. 

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

όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληροί το κριτήριο επιλογής  

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 κατάλληλα 
πιστοποιητικά / βεβαιώσεις. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
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πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

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.  

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. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ –ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Α/Α: 89558 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) Τεχνικές Προδιαγραφές (παράρτημα Ι ΜΕΡΟΣ Β)  1.Α, 3.Α, 

3.Β, 5.Α  

Κ1 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 10% 

Κ2 Ποιότητα, Τεχνολογία, Απόδοση, Ταχύτητα, Συνεχείς και άμεση 

προσπέλαση για επείγοντα δείγματα, αξιοπιστία λειτουργίας. 

10% 

Κ3 Απλότητα στον χειρισμό και τη λειτουργία του αναλυτή, 

συμβατότητα με τρέχουσες μεθόδους, ύπαρξη συστήματος 
ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος.  

10% 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  

Κ4 Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα , 

αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων. 

30% 

Κ5 Διάρκεια χρήσης, συνθήκες συντήρησης ,συσκευασία 

(καταλληλότητα ,σημάνσεις ) 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α             80% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (παράρτημα Ι ΜΕΡΟΣ Β)  Τεχνικές 

Προδιαγραφές.: 1.Α, 3.Α, 3.Β, 5.Α 

Κ6 Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για  τους αναλυτές, ύπαρξη 
δυνατότητας συνεχούς τηλεφωνικής επιστημονικής-τεχνικής 

υποστήριξης 

10% 

Κ7 Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία 

για τους αναλυτές, χρόνος προσέλευσης τεχνικού. 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β              20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                          100% 

 
2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Α/Α: 
92497 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (παράρτημα Ι ΜΕΡΟΣ Β)  Τεχνικές Προδιαγραφές: 2.1.-2,12 

Κ1 Ποιότητα , υψηλή ευαισθησία, αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψημότητα 
των αποτελεσμάτων.  

50% 

Κ2 Διάρκεια χρήσης, συνθήκες συντήρησης, συσκευασία μικρό μέγεθος, 

μεγάλος χρόνος ζωής.  

50% 
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                          100% 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ  Α/Α: 

92498 

 
Έλεγχος ποιότητας: Αξιολόγηση των προδιαγραφών (παράρτημα Ι 
ΜΕΡΟΣ Β)  4.Α και 4.Β 

 

Κ.1. 
Προσφορά ολοκληρωμένης σειράς προγραμμάτων εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.  
50% 

Κ.2. Συμβατότητα δειγμάτων με μεθόδους του εργαστηρίου. 50% 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
 
 Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές.  
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 

Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς 

 
Η  σύµβαση  θα   υπογραφεί  µε  τον   συµµετέχοντα  του  οποίου  η  προσφορά  θα  αναδειχθεί 
συµφερότερη για τις ποσότητες των  αντιδραστηρίων και αναλωσίµων που θα προκύψουν από τη  
προσφορά του ανά τύπο αναλυτών. 
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2.3.2 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης  

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 Παράρτημα II της Διακήρυξης, για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 

στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης  

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των 
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 

4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

Η κατάθεση των έντυπων προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. 

«AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», 3ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 

εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 

 

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:  
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016  

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 (Παράρτημα III).  

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

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ο 
οικονομικός φορέας να δηλώνει ότι:  

 
 Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί 

αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί  

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 Δεσμεύεται, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

Σημειώνονται τα ακόλουθα:  

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, υπογράφεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα με ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση.  

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή.  

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  II της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 



 

Σελίδα 25 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα. 

άνω Παράρτημα. 

 Να δοθεί αναλυτική τεχνική προσφορά των προσφερόμενων ειδών στην οποία θα  συμπεριλαμβάνονται τα 

εξής: Ref τιμολόγησης, Ref No  ή Catalog No του κατασκευαστή (εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref.  

Τιμολόγησης), Η περιγραφή τιμολόγησης,  Κωδ.Π.Τ. (εάν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο), μοναδικό 
κωδικό  αναγνώρισης- ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ε.Ο.Φ. και να δηλωθεί ο κατασκευαστής 

και να επισυναφθεί prospectus. 

Οι προσφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς 

και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους 

πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού 

προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος 

αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν 

οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την 

έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
 

Μέσα στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» τοποθετούνται: 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 2.4.3.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία απαραίτητα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 

φύλλο συμμόρφωσης  του Παραρτήματος IV και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος II της παρούσας διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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:  

Α. Τιμές [ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

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

θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 

Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
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καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών (365 

ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, 

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

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

την Πέμπτη 09/07/2020  Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

μέλη του οργάνου. 

Β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους 

όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 

τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους 
προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 

των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
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προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

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.  

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

παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

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

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
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έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (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 δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της 

μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους 
της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  

 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 7. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες8 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 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.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

                                                           
  
  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
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παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και 
στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

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

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 

της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 

(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας  ) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας :  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
VIII 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, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 

5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
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    Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία 

του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε 

ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 

σύμβασης.    

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.   

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για 

τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου 
του Προμηθευτή.  

  
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει. 

4.4 Υπεργολαβία (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

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/  

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 έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

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

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων νόμιμες 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.  

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 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο9 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 

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

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

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό. 
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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 

στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 

της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 
του άρθρου 205Α του ν. 4412/201610. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την 

λήψη της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IX της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 

208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
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τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του αναδόχου. 

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

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

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

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

εξωτερικό 

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

6.5 Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων (δείγμα – αντίδειγμα) και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
214 του ν. 4412/2016.  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα 
αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 

σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για 

την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται 

από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
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καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης). 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (CPV 33696100-6), για τις 

ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 89558), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής  άποψης  

προσφορά. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Π/Υ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Π/Υ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΤΟΣ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

1.Α.1-1.Α.12 ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  45.378,00 € 56.268,72 € 

2.1-2.12 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 1.513,68 € 1.710,46 € 

3.Α.1-3.Α.10 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 

34.977,00 € 43.371,48 € 

3.Β.1-3.Β.7 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ 

34.836,00 € 43.196,64 € 

4.Α.1-4.Α.5  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 11.400,00 14.136,00 € 

 4.Β.1-4.Β.7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 11.000,00 € 13.640,00 € 

5.Α ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
(ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ) 

3.760,00 € 4.662,40 € 

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 142.864,68 € 176.985,70 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 142.864,68 € 176.985,70 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  285.729,36 € 353.971,40 € 

Επισημάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης από το νοσοκομείο, η νέα 
σύμβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες 
που αφορούν στο πρώτο έτος. (Ανωτέρω Πίνακας ) 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α/α ΕΣΗΣΔΗΣ 

1 ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 ΝΑΙ 89558 

2 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 1 OXI 92497 

3 ΟΜΑΔΕΣ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 2 ΝΑΙ 89558 

4 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 ΟΧΙ 92498 

5  ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

2 ΝΑΙ 89558 

 

 

Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 285.729,36 € χωρίς 

ΦΠΑ και 353.971,40 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. , τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του 
Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου για ένα (1) έτος, 
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[με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο 
ορίων –ποσό ή χρόνος- επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός για την 

ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος δεν 
συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμα του για ετήσια παράταση. 

Ανάλυση του συνολικού εκτιμώμενου ποσού έχει ως εξής: 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ: 285.729,36 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τυχόν άσκησης 
ετήσιας παράτασης (προαίρεση), (142.864,68 € Π/Υ ενός έτους + 142.864,68 € η ετήσια  παράταση) 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : 353.971,40 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τυχόν άσκησης 
ετήσιας παράτασης (προαίρεση), (176.985,70€ Π/Υ για ένα έτος + 176.985,70 € η ετήσια  παράταση). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV 
33696100-6) και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Ενότητα 1 πίνακας Ι (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών – Ποσότητες).  

Επισημάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης από το νοσοκομείο, 
η νέα σύμβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές 
ποσότητες που αφορούν στο πρώτο έτος. (ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Πίνακας Ειδών Διακήρυξης για ένα έτος 
(12 μήνες).) 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών/εξετάσεων του κάθε τμήματος ή 
για το σύνολο των ειδών/εξετάσεων περισσότερων τμημάτων και διατηρείται το 
δικαίωμα/είναι δυνατή η ανάθεση της σύμβασης για έναν ή για όλους τους αναλυτές ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό αναλυτών. (Ν. 4412/16, άρθρο 59). Επισημαίνεται ότι δεν 
επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μέρος των ειδών (εξετάσεων του αναλυτή), 
αλλά για το σύνολο των ειδών (εξετάσεων) κάθε αναλυτή. Τα εν λόγω τμήματα 
αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο της παρούσας Διακήρυξης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (CPV 33696100-6), για τις 

ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 89558), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής  άποψης  

προσφορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1.Α.1-1.Α.11 ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

 

ΤΜΗΜΑ 1              α/α 89558 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
/ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
/ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1.A.1 HbsAg μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 2.200 2,22 € 24% 4.888,40 € 6.061,62 € 
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1.A.2 HCV μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 2.200 5,07 € 24% 11.158,40 € 13.836,42 € 

1.A.3 HIV Ag/Ab 
μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 800 4,92 € 24% 3.937,60 € 4.882,62 € 

1.A.4 AUSAB μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 800 4,27 € 24% 3.417,60 € 4.237,82 € 

1.A.5 Core μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 800 4,37 € 24% 3.497,60 € 4.337,02 € 

1.A.6 Anti-Hbe μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 700 4,47 € 24% 3.130,40 € 3.881,70 € 

1.A.7 Core M μεθοδος 
χημειοφωταυγειας 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 500 4,07 € 24% 2.036,00 € 2.524,64 € 

1.A.8 Hbe μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 1100 4,07 € 24% 4.479,20 € 5.554,21 € 

1.A.9 Anti - HAV (total) 
μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 700 3,97 € 24% 2.780,40 € 3.447,70 € 

1.A.10 Anti - HAV (IgM 
)μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 700 3,97 € 24% 2.780,40 € 3.447,70 € 

1.A.11 Σύφιλη μεθοδος 
χημειοφωταυγειας  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΣΤ 1000 3,27 € 24% 3.272,00 € 4.057,28 € 

       45.378,00 € 56.268,72 € 

 

  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

1.Α.  ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ 
 

1.Α.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ  

ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

1.Α.1.1. ΗBsAg 

1. Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου της Ηπατίτιδας Β σε ορό ή πλάσμα, να είναι 
τελευταίας γενεάς και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας 
προσπέλασης (random access). 

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. 

3. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά. 
4. Η ευαισθησία της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 99,8% και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 99,9%. 

Τα αντιδραστήρια θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς και για την ανίχνευση των μεταλλάξεων 
του HbsAg. Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.  

5. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται 
ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  

6. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 
σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 
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7. Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας 
για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1.Α.1.2. Anti-ΗCV  

1. Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C σε ορό ή 
πλάσμα, να είναι τελευταίας γενεάς και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή 
τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access).  

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης.  

3. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά . 
4. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι τουλάχιστον >99,0%.  
5. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται 

ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  
6. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 

σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.  
7. Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας 

για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

1.Α.1.3. ΗIV  I/II  Αg/Ab 

1. Tα αντιδραστήρια για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισμό  αντισωμάτων  έναντι των ιών HIV-1,  ΗΙV-1 group O 
και  HIV-2  καθώς και του αντιγόνου p24 σε ορό ή πλάσμα, να είναι τελευταίας γενιάς και να εφαρμόζονται σε 
πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access). 

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. 

3. Η ανίχνευση του HIV-1, ΗΙV-1 group O και HIV-2 να γίνεται άμεσα και όχι με διασταυρούμενη αντίδραση.  Να 
επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.  

4. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά .  
5. Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωμάτων να είναι 100 % και για τους δύο ιούς HIV-1 και 

HIV-2  ενώ η ειδικότητα σε δείγμα ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 99.8%. Η ευαισθησία της 
εξέτασης ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι < 50 pg/ml. 

6. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται 
ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  

7. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 
σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 

8. Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας για 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1.Α.1.11. Anti-HTLV I/II 

1. Tα αντιδραστήρια να είναι τελευταίας γενεάς για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι των 
ιών HTLV I, ΗTLV II σε ορό ή πλάσμα και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή 
τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access). 

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. 

3. Η ανίχνευση του HTLV I και HTLV II να γίνεται άμεσα και όχι με διασταυρούμενη αντίδραση.  Να επισυναφθούν 
επίσημα στοιχεία .  

4. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά . 
5. Η ευαισθησία της εξέτασης να είναι 100% και για τους δύο ιούς HTLV I και HTLV II,  ενώ η ειδικότητα σε δείγμα 

ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 99,8% . 
6. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται 

ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  
7. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 

σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 
8. Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας 

για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

1.Α.1.12. SYPHILIS 

1. Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum (ωχράς 
σπειροχαίτης) σε ορό ή πλάσμα, να είναι τελευταίας γενεάς και να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο 
ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access). 
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2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. 

3. Να χρησιμοποιούνται τα τρία βασικά ανασυνδυασμένα αντιγόνα (TpN15, TpN17, TpN47) για την ανίχνευση των 
αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum.  

4. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά .  
5. Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωμάτων να είναι 100% και η ειδικότητα της εξέτασης 

σε δείγμα ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι >99,70%. 
6. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται 

ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών. 
7. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 

σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 
8. Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας για 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 

 

1.Α.2.TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ME TH 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ 

 

1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπελάσεως (για τα 
επείγοντα δείγματα) 

2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 100 εξετάσεις την ώρα. 
3. Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις 
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 20 θέσεις αντιδραστηρίων, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτόχρονη φόρτωση 

περισσοτέρων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή 
5. Να διαθέτει ψυγείο για την συντήρηση των αντιδραστηρίων κατά την διάρκεια παραμονής τους στον αναλυτή 
6. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και πήγματος. 
7. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Retest), 

ανάλογα με το αποτέλεσμα. 
8. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με BAR -CODE καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό 
9. Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων 
10. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 

σταθερότητα τουλάχιστον 28 ημερών 
11. Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση 
12. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 6 μηνών 
13. Δεδομένου ότι τα ζητούμενα είδη προορίζεται για τον έλεγχο ιογενών λοιμώξεων στις προς μετάγγιση μονάδες 

αίματος, είναι απαραίτητο, για την εξασφάλιση της ποιότητας του μεταγγιζόμενου αίματος, να  
14. υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από την χρήση των προσφερόμενων αντιδραστηρίων σε Κέντρα Αιμοδοσίας στον 

Ελληνικό χώρο. Για το λόγο αυτό να κατατεθεί σχετικό πελατολόγιο 
Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις όπως στον συνημμένο πίνακα. 

 

2.1-2.12   ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 2.     α/α 92497 

Α/Α 

ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΕΞΟΠ/ΜΟΣ  Μ/Μ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
/ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
/ΕΞΕΤΑΣΗ  ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 2.1 

Αντί- Α ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 3500 0,0088 1,13 30,8 34,804 

 2.2 

Αντί- Β ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 15000 0,0088 1,13 132 149,16 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ  

 2.3 

Αντί- ΑΒ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 100 0,01 1,13 1 1,13 

 2.4 

Αντί- D ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 15000 0,0198 1,13 297 335,61 

 2.5 

Αντί- Α1 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 5000 0,0431 1,13 215,5 243,515 

 2.6 

Αντί- human ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 10000 0,0252 1,13 252 284,76 

 2.7 

Διάλυμα βόειου 
αλβουμίνης 30% ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 700 0,0238 1,13 16,66 18,8258 

 2.8 

Αντί- C ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 1300 0,176 1,13 228,8 258,544 

 2.9 

Αντί- c ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 200 0,144 1,13 28,8 32,544 

 2.10 

Αντί- Ε ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 1250 0,128 1,13 160 180,8 

 2.11 

Αντί- e ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 500 0,224 1,13 112 126,56 
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 2.12 

Aντί – kell ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TEST 300 0,1304 1,13 39,12 44,2056 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.513,68 1.710,46 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 
Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και ταυτοποίηση αντιγονικών ομάδων των ερυθροκυττάρων και για εξετάσεις 
συμβατότητας πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1. να είναι ανθρώπινης προέλευσης και άριστης ποιότητας, αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται από την υψηλή συγγένεια 

και ειδικότητά τους, και αφετέρου από τον τίτλο τους 
2. για το Rh οι τίτλοι τους πρέπει να είναι >1/16, για τα ΑΝΤΙ-Α, ΑΝΤΙ-Β >1/128 
3. να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης  
4. να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας, να είναι απαλαγμένα δε μη 

ειδικών αντισωμάτων, ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα 
5. η προκαλούμενη αντίδραση να είναι καθαρή και εμφανής, ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης και να γίνεται 

μέσα σε 1min 
6. τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση τριών έως τεσσάρων σταυρών (+++ - ++++) με 

εναιώρημα ερυθρών 
7. να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich) 
8. η συγκολλητική τους δράση να συμφωνεί με τα standars της Αιμοδοσίας όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια  
9. το ANTI-HUMAN πρέπει να έχει ευρέως φάσματος δράση και η προσθήκη του να μη δημιουργεί αιμόλυση ή 

συγκόλληση με τη χρήση ευαισθητοποιημένων ερυθρών  
10. τα ANTI-D να είναι δύο διαφορετικών αντιδραστηρίων για κάθε κατηγορία ελέγχου (αιμοδότες –ασθενείς), να είναι 

μονοκλωνικό IgM (DV I αρνητικό) για τους ασθενείς και μείγμα μονοκλωνικών αντιορών IgG και IgM (DV I αρνητικό) 
για τους αιμοδότες, σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές για τον έλεγχο του αντιγόνου D στους 
ασθενείς και των υποομάδων D στους αιμοδότες 

11. ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος, τουλάχιστον ενός έτους από την παράδοσή τους.    
 

 

 

3.Α.1-3.Α.7 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

TMHMA 3  α/α 89558 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ  ΕΞ/ΣΜΟΣ  Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
/ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
/ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

3.Α.1 Προσδιορισμός 
ομάδων και  με 
ανάστροφη (ANTI-
A, ANTI-B, ANTI-D, 
CONTROL, A1 
ερυθρά, Β ερυθρά) 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 3300 3,090 € 24% 10.197,00 € 12.644,28 € 

3.Α.2 Προσδιορισμός 
φαινοτύπου για 
έλεγχο Rhesus- Kell 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 3300 5,000 € 24% 16.500,00 € 20.460,00 € 

3.Α.3 Σετ 
ερυθροκυττάρων 
Α1 και Β για έλεγχο 
ανάστροφης 
ομάδας 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 4800 0,120 € 24% 576,00 € 714,24 € 

3.Α.4 Έλεγχο 
διασταύρωσης 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 7500 0,808 € 24% 6.060,00 € 7.514,40 € 
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3.Α.5 Ανίχνευση 
ερυθροκυτταρικών 
αντισωμάτων με 3 
διαφορετικούς 
δότες, με ομόζυγα 
σπάνια αντιγόνα 
και αντίστοιχους 
μάρτυρες  (έμμεση 
coombs), με 
μεγάλο χρόνο 
ζωής.  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 1400 0,400 € 24% 560,00 € 694,40 € 

3.Α.6 Ενισχυτικό διάλυμα 
με χαμηλή ιονική 
ισχύ  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 11000 0,044 € 24% 484,00 € 600,16 € 

3.Α.7 Ρύγχη μιας χρήσης 
ηλεκτρονικές 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 8000 0,075 € 24% 600,00 € 744,00 € 

              34.977,00 € 43.371,48 € 

 

3.Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
 

1. Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και τυχαίας προσπέλασης. Να μπορεί να 
λειτουργεί όλο το  24ωρο. 

2. Να διαθέτει ευρύ μενού εξετάσεων : 

 Ομάδα αίματος με ανάστροφη  

 Rhesus 

 Φαινότυπος ερυθρών 

 Δοκιμασία συμβατότητας 

 Ανίχνευση αντισωμάτων 

 Άμεση Coombs 

 Ταυτοποίηση αντισωμάτων . 

 Ελεγχος αυτοαντισωμάτων (autocontrol) 

 Προσδιορισμός Dweak & DVI (με την χρήση κατάλληλων αντιορών). 
3. Να στηρίζεται στη τεχνική της στήλης αιμοσυγκόλησης 
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις για τοποθέτηση δειγμάτων σε αποσπώμενους φορείς και επιπλέον θέσεις για 

τοποθέτηση επειγόντων δειγμάτων που πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα (STAT). 
5. Θα πρέπει να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο τρόπος προγραμματισμού, φόρτωσης και διεκπεραίωσης επειγόντων 

δειγμάτων κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης της ρουτίνας.  
6. Η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός των δειγμάτων στον αναλυτή δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να 

επηρεάζει την ηδη εκτελούμενη ρουτίνα εκτός και αν πρόκειται για επείγοντα δείγματα. Ο αναλυτής θα πρέπει 
να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να δεχτεί καινούρια δείγματα για προγραμματισμό εξετάσεων 

7. Η αντίδραση θα πρέπει να διαβάζεται και από τις δύο πλευρές της μικροστήλης για την αποφυγή λανθασμένης 
ερμηνείας στην περίπτωση πολύ ασθενών αντιδράσεων. 

8. Τα δείγματα να τοποθετούνται στον αναλυτή στα πρωτογενή τους σωληνάρια (primary tubes) χωρις μετάγγιση 
και να αναγνωρίζονται μέσω γραμμικού κώδικα (Barcode). Ο αναλυτής να δέχεται χωρίς περιορισμούς 
σωληνάρια όλων των διαθέσιμων διαστάσεων καθώς και παιδιατρικά  (μικρού όγκου) 

9.  Ο αναλυτής να εξετάζει δείγματα ορού, πλάσματος, εναιωρήματος ερυθροκυτάρων, συμπυκνωμένων  ερυθρών 
κατευθείαν από τον ασκό, φυγοκεντρημένου ολικού αίματος. Να μπορεί να χειρίζεται παράλληλα συνδυασμούς 
με τους παραπάνω τύπους δειγμάτων. Να μπορεί να παρασκευάσει αυτόματα το εναιώρημα ερυθρών που 
απαιτείται.  

10. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος, ινικής και φυσαλίδων στο δείγμα με οπτική η ακουστική  
ενημέρωση του χειριστή.   

11. Ο μηχανισμός διάτρησης του καλύμματος των καρτών (κασετών) θα πρέπει να αποτρέπει επιμολύνσεις μεταξύ 
διαφορετικών αντιδράσεων. 

12. Να διαθέτει ανίχνευση στάθμης του δείγματος  
13. Να μπορεί να χειρίζεται δείγματα με μικρό όγκο (μικρότερο των 0,5ml).  
14. Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο αντιδραστηρίων ώστε να έχει υψηλή αυτονομία για τις κύριες εξετάσεις 

(oμάδα, Rhesus, φαινότυπο, διασταύρωση, έλεγχος αντισωμάτων) χωρίς την ανάγκη διακοπής της ρουτίνας για 
τροφοδότηση. Ο χρόνος ζωής των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, με εξαίρεση τα διαλύματα ερυθρών, θα 
πρέπει να υπερβαίνει τη μια εβδομάδα κατ ελάχιστο ιδανικά δε να μπορεί να παραταθεί μέχρι το χρόνο λήξης 
που ορίζει ο κατασκευαστής τους. 

15. Θα πρέπει να διασφαλίζεται (με ανακίνηση η ανάδευση) η σταθερή συγκέντρωση του εναιωρήματος των 
γνωστών ερυθρών για ανάστροφο έλεγχο ομάδας, έλεγχο αντισωμάτων  κλπ Ο αναλυτής θα πρέπει να ανιχνεύει 
μέσω της στάθμης του υγρού  το διαθέσιμο όγκο σε κάθε αντιδραστήριο και να ενημερώνει το χειριστή  
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16. Τα αντιδραστήρια να δύναται να τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής μέσω του γραμμικού κώδικα 
(Barcode) να προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, αρ.παρτίδας, ημ.λήξης, 
διαθέσιμη ποσότητα) για ιχνηλάτηση της εξέτασης. Οποιαδήποτε αλλαγή στα αντιδραστήρια που είναι 
φορτωμένα στον αναλυτή θα πρέπει για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων να ανιχνεύεται αυτόματα  και να 
καταγράφεται από το λογισμικό του αναλυτή. 

17.  Ο χρήστης να ενημερώνεται κάθε στιγμή για τις διαθέσιμες ποσότητες αντιδραστηρίων  και εάν είναι επαρκείς 
για τις προγραμματισμένες εξετάσεις , για το χρόνο που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η κάθε εξέταση και 
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κλπ.  

18. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν όποιες επιπλέον καταναλώσεις αντιδραστηρίων απαιτούνται με βάση 
τα πρωτόκολλα του αναλυτή για  run controls, βαθμονομήσεις κλπ ώστε να συνυπολογιστούν στο τελικό κόστος 
λειτουργίας και στην εκτίμηση της πραγματικής ταχύτητας 

19. Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα ώστε να καλύπτεται η 
ημερήσια ρουτίνα. Η στάθμη τους να ελέγχεται ηλεκτρονικά και να ενημερώνεται ο χειριστής όταν θα πρέπει να 
απομακρυνθούν.  

20. Ο αναλυτής να έχει υψηλή ταχύτητα (τουλάχιστον 40 ομάδες και φαινότυποι Rhesus /ώρα, 30 screening 
αντισωμάτων ή διασταυρώσεις/ώρα).  

21. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης να διαβάζεται  και να  ερμηνεύεται αυτόματα. Σε περίπτωση ακαθόριστου η 
αμφίβολου αποτελέσματος (μικτός πληθυσμός, πολύ ασθενής αντίδραση κλπ) ο χρήστης να  έχει τη δυνατότητα  
να αξιολογεί το αποτέλεσμα οπτικά και να το καταχωρεί. Η επέμβαση του χειριστή θα πρέπει να ιχνηλατείται 
από το σύστημα  όταν ανακαλείται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

22. Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή και σε εξωτερικό αποθηκευτικό 
χώρο 

23. Θα πρέπει να αναφερθεί ο μη παραγωγικός χρόνος του αναλυτή σε ημερήσια βάση (προθέρμανση, ημερήσια 
συντήρηση, τυχόν βαθμονομήσεις κλπ). 

24.  Να συνδέεται με εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα (LIS) για αυτόματη παραγγελία εξετάσεων και την  
αποστολή των αποτελεσμάτων. 

25. Να διαθέτει ενσωματωμένο ποιοτικό έλεγχο με έτοιμα αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα για τα επιμέρους 
τμήματά του  (επωαστήρας, φυγόκεντρος, σύστημα διανομής υγρών κλπ) καθώς και για τα αντιδραστήρια που 
χρησιμοποιεί  Τα στοιχεία του ποιοτικού ελέγχου να ιχνηλατούνται σε κάθε παραγόμενο αποτέλεσμα. 

26. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο πρόγραμμα  σε γραφικό περιβάλλον  και  οθόνη αφής . Ο χρήστης ανά πάσα 
στιγμή να μπορεί να επιλέγει την εξέταση ή το πάνελ των εξετάσεων που θέλει να πραγματοποιήσει. Ο 
προγραμματισμός εξετάσεων επί του αναλυτή δεν θα πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς 

27. Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει πολύ υψηλά standards ασφαλείας και ιχνηλασιμότητας. Θα 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών δικαιωμάτων ανά χρήστη εάν αυτό είναι επιθυμητό. 

28. Να περιγραφεί ο τρόπος χειρισμού τεχνικών προβλημάτων του αναλυτή από το προσωπικό του προμηθευτή και 
ο τρόπος αποκατάστασής τους. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης (remote) 
τεχνικής υποστήριξης 

29. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη προσφορά τους κατάλογο αιμοδοσιών στις 
οποίες είναι εγκατεστημένος ο αναλυτής με σαφή αναφορά για το είδος των εξετάσεων που εκτελεί κατά 
περίπτωση 
 

 
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
1. Να αποτελείται από: 
α) Επωαστήρα & Φυγόκεντρο (1 συσκευή) 
β) Στατώ 
γ) Ηλεκτρονική πιπέττα 
2. Να στηρίζεται στην τεχνολογία της στήλης συγκόλλησης (column agglutination) η οποία διαχωρίζει τα συγκολλημένα 
από τα μη συγκολλημένα ερυθρά με τη χρήση αδρανών μικροσφαιριδίων.  
3. Να διαθέτει ευρύ μενού εξετάσεων: 

 Προσδιορισμός ομάδων αίματος συμπεριλαμβανομένου του ανάστροφου ελέγχου με γνωστά ερυθρά. 
 Φαινότυπος Rhesus (C,E,c,e). 
 Διασταύρωση ασθενή / αιμοδότη. 
 Ανίχνευση και ταυτοποίηση αντισωμάτων. 
 Άμεση δοκιμασία coombs. 
 Εξετάσεις με χρήση ενζυματικών τεχνικών. 
 Έλεγχος ειδικών αντιγόνων (kell, duffy, kidd κλπ). 

4. Επωαστήρας & Φυγόκεντρος  

 Επωαστήρας χωρητικότητας τουλάχιστον 15 κασετών με δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου επώασης σε 
θερμοκρασία: 37°C ± 2°C 
Η παρακολούθηση του χρόνου και της θερμοκρασίας να γίνεται από οθόνη και στο τέλος της επώασης να 
υπάρχει ηχητικό σήμα. 

 Φυγόκεντρος χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κασεττών.  



 

Σελίδα 49 

Η παρακολούθηση της ταχύτητας φυγοκέντρησης και του χρόνου να γίνεται από οθόνη που υπάρχει στο 
όργανο και στο τέλος του χρόνου (5’) να υπάρχει ηχητικό σήμα. 

 Ηλεκτρονική πιπέτα επαναληπτική και φορτιζόμενη. 
Να έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης παρασκευής εναιωρήματος ερυθρών (3-5% με χρήση φυσιολογικού 
ορού) και να έχει έτοιμα προγράμματα για προσθήκη αντιδραστηρίων και δειγμάτων με τους όγκους που 
χρησιμοποιούνται στα τεστ. 

5.Στατώ για την τοποθέτηση των κασσετών και σωληναρίων (δείγματα). 
 
  
3.Β.1-3.Β.7  ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 3.Β α/α 89558 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ  ΕΞΟΠ/ΣΜ
ΟΣ  

Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
/ΑΓΡΙΝΙΟ
Υ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 
/ΕΞΕΤΑΣ
Η  

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

3.Β.1 

Προσδιορισμός ομάδων αίματος 
ΑΒΟ / Rhesus με διπλό κλώνο 
Rhesus (D μονοκλωνικό IGM/ D 
blend μονοκλωνικό  
IGG/IGM) με δυνατότητα διπλών 
κλώνων Α, Β, ΑΒ για νεογνά και 
αδιευκρίνιστα δείγματα.  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 6000 1,65 9.900,00 24% 
12.276,0

0 € 

3.Β.2 

Προσδιορισμός φαινοτύπων του 
συστήματος Rhesus (C,c,E,e, 
Kell ). 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 6000 4,01 
24.060,0

0 24% 
29.834,4

0 € 

3.Β.3 

Προσδιορισμός του D weak (Du). 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ   
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ  ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 50 3,80 190,00 24% 235,60 € 

3.Β.4 

Έλεγχος διασταύρωσης 
(crossmatching).ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ  
ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 50 2,00 100,00 24% 124,00 € 

3.Β.5 

Άμεση Coombs 
(DAT).ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ   
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ  ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 100 2,40 240,00 24% 297,60 € 

3.Β.6 

Ανίχνευση (screening) 
ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων 
με 3 διαφορετικούς δότες, με 
ομόζυγα σπάνια αντιγόνα και  
αντίστοιχους μάρτυρες  (έμμεση 
coombs), με μεγάλο χρόνο ζωής.  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 100 2,40 240,00 24% 297,60 € 

3.Β.7 

Προσδιορισμός ABO Rh νεογνών 
με δυνατότητα χρήσης διπλών 
εναλλακτικών κλώνων (Α, Β, ΑΒ) 
(με πιπεττάρισμα μικρών όγκων 
δείγματος).  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

TEST 50 2,12 106,00 24% 131,44 € 

            34.836,0   43.196,6
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0 4 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ  & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
AΒΟ-RH-DU, ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ,  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ, ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΜΑΔΑ, ΟΜΑΔΑ 
ΝΕΟΓΝΩΝ,ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ SCREENING & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ 

1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα συνεχούς φόρτωσης (Continuous Access) και τυχαίας προσπέλασης 
(Random Access). 

2. Να έχει δυνατότητα επιλεκτικής ανάλυσης δειγμάτων με διαφορετικούς συνδυασμούς (test profiles) και καθορισμού 
παραμέτρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργαστηρίου (set up).  

3. Να επιτρέπει την ανάλυση επειγόντων δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας (stat) 
4. Να διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό αναγνώστη (barcode reader) με είκοσι χαρακτήρες σύμφωνα με το ISBT 128 για 

την ηλεκτρονική αναγνώριση και ταυτοποίηση δειγμάτων, αντιδραστηρίων, ερυθροκυττάτων και μικροπλακών 
συμπεριλαμβανομένων αριθμού παρτίδας και ημερομηνίας λήξεως 

5. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αναγνώρισης  reader με ειδική κάμερα για ανάλυση εικόνας και για την 
ηλεκτρονική σάρωση (scanning) των μικροπλακών. Να μπορεί να κάνει επιβεβαίωση προσθήκης πλάσματος και 
έγχρωμων αντιδραστηρίων, έλεγχο αιμολυμένων, ικτερικών και λιπαιμικών δειγμάτων 

6. Να διαθέτει αισθητήρα πάνω σε κάθε δειγματολήπτη – probe με ειδικό προειδοποιητικό σήμα για την ανίχνευση 
πήγματος αίματος ή ινικής μεμβράνης καθώς και για την αναγνώριση της στάθμης του όγκου του δείγματος και των 
ερυθρών. 

7. Να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής αμφίδρομου πρωτοκόλλου επικοινωνίας (interface) με το μηχανογραφικό 
σύστημα του εργαστηρίου (LIS) και να  διαθέτει ειδικά προγράμματα ASTM και ASCII για την μεταφορά επεξεργασία 
και αποθήκευση δεδομένων και πρωτοκόλλων. 

8. Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης τόσο του κατασκευαστή όσο 
και του αντιπροσώπου για την παροχή άμεσης τεχνικής βοήθειας και αναβάθμισης του λογισμικού, μέσω modem. 

9. Να μπορεί να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγμάτων (ολικό αίμα, αίμα σε EDTA , σε Sodium citrate , δείγματα από 
ασκό αίματος, συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια, εναιώρημα ερυθρών αιμοσφαιρίων, ορρό ή πλάσμα, σε 
διαφορετικούς τύπους σωληναρίων (12-16mm, 75-100mm και παιδιατρικά σωληνάρια).  

10. Να έχει την ικανότητα πλήρους διαχείρισης των αντιδραστηρίων δηλαδή την συνεχή παρακολούθηση του 
αποθέματος και την αυτόματη αναγνώριση της σωστής θέσης για κάθε αντιδραστήριο. 

11. Να μπορεί να διενεργεί το παρακάτω φάσμα εξετάσεων είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς :  
I. Προσδιορισμός ομάδων αίματος ΑΒΟ / Rhesus με διπλό κλώνο Rhesus (D μονοκλωνικό IGM/ D blend 

μονοκλωνικό IGG/IGM) για λόγους ασφαλείας (Οδηγίες Συμβουλίου της Ευρώπης).  Υπάρχει η δυνατότητα 
διπλών κλώνων Α, Β, ΑΒ για νεογνά και αδιευκρίνιστα δείγματα.  

II. Προσδιορισμός ανάστροφης ομάδας αίματος – και επιβεβαίωση ομάδας.  
III. Προσδιορισμός φαινοτύπων του συστήματος Rhesus (C,c,E,e, Kell ).Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και 

δεύτερου κλώνου για τον έλεγχο υποομάδων C,c,E,e , kell.  
IV. Προσδιορισμός του D weak (Du).  
V. Έλεγχος διασταύρωσης (crossmatching). 

VI. Άμεση Coombs (DAT). 
VII. Pooling (SCR) ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων στους Αιμοδότες.  

VIII. Ανίχνευση (screening) ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων με 3 διαφορετικούς δότες, με ομόζυγα σπάνια 
αντιγόνα και αντίστοιχους μάρτυρες  (έμμεση coombs), με μεγάλο χρόνο ζωής.  

IX. Ταυτοποίηση ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (panel) με περισσότερους από 11 διαφορετικούς,  
φαινοτυπημένους δότες, που συμπεριλαμβάνουν Cw, Kpa και ενσωματωμένους μάρτυρες (+,-), με μεγάλο 
χρόνο ζωής.  

X. Προσδιορισμός ABO Rh νεογνών με δυνατότητα χρήσης διπλών εναλλακτικών κλώνων (Α, Β, ΑΒ) (με 
πιπεττάρισμα μικρών όγκων δείγματος).  

XI. Έλεγχος αυτοαντισωμάτων (autocontrol).  
XII. Ανεξάρτητος ποιοτικός έλεγχος με ολικό αίμα για ομάδες αίματος, φαινότυπους και έμμεση Coombs 

(ερυθροκυτταρικά – αντισώματα). 
XIII. Προσδιορισμός Α υποομάδας. 

  

12. Τo μηχάνημα και τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για διαγνωστική χρήση CE-IVD και πιστοποιημένα από 
άλλους φορείς π.χ. FDA Αμερικής  και P.Ε.I. Γερμανίας.  

13. Επιτραπέζιο, εργονομικό, με όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις για εξοικονόμιση χώρου. 
14. Τα αντιδραστήρια που είναι συμβατά με τον αναλυτή να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο χέρι για manual μέθοδο 
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Σελίδα 51 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

/ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
/ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

5 Κυβέττες 
αιμοσφαιρίνης  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΜ 8000 0,47 24% 3.760,00 4.662,40 

 

 

5.Α ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

5. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
5.Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ 

 

1. Το αιμοσφαιρινόμετρο να χρησιμοποιεί μηχανισμό φωτομέτρησης και να         λειτουργεί με μπαταρίες και 
με ρεύμα. 

2. Η μέτρηση να βασίζεται στη μέθοδο παρακολούθησης της χημικής αντίδρασης και στο τέλος να εμφανίζεται 
τo αποτέλεσμα στην οθόνη. 

3. Το αιμοσφαιρινόμετρο να μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
4. Το αιμοσφαιρινόμετρο να είναι αξιόπιστο και να μην παρουσιάζει αποκλίσεις από την διεθνή μέθοδο 

αναφοράς. 
5. Το αντιδραστήριο να περιέχεται σε ειδική, πρακτική κατασκευή η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

δειγματοληπτικό μέσο, κυβέτα αντίδρασης και κατάλληλο αναλώσιμο για την μέτρηση της αιμοσφαιρίνης. 
6. Το αποτέλεσμα της μέτρησης να εμφανίζεται σε χρόνο περίπου 40". 
7. Το δείγμα να μην ξεπερνά τα 10ml. 
8. Να πραγματοποιεί αυτοέλεγχο και να αυτορυθμίζεται. 
9. Να διαθέτει μπαταρία υψηλής ποιότητας (Lithium Ion) μεγάλης διάρκειας 
10. Οι κυβέττες να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό και λαβή για ακριβή χειρισμό 
11. Να είναι μικρό και εύχρηστο 
12. Να μπορεί να καθαριστεί εύκολα και γρήγορα 
13. Ο υποδοχέας της κυβέττας να ανοίγει στο εμπρός μέρος της συσκευής για εξοικονόμηση χώρου, 
14. Να υπάρχει χρωματική ένδειξη καταλληλότητας ή μη των κυβεττών στην συσκευασία τους. 
15. Να διαθέτει οπτικοακουστικές ενδείξεις. 

 

Το αιμοσφαιρινόμετρο καθώς και οι αναλώσιμες κυβέττες πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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4.Α.1-4.Α.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

4.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.Α.1 HBsAg  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  4 

11.400,00€ 

 ΠΡΟ ΦΠ.Α. 

  

14.136,00 € 

ΜΕ ΦΠ.Α. 

 

4.Α.2 aHCV  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  4 

4.Α.3 aHIV 1/2  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  4 

4.Α.4 
ALBAcheck-BGS Whole 
Blood Controls   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ  24 
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4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Λόγω ειδικών συνθηκών λειτουργίας του τμήματος θα προτιμηθεί η εταιρεία που θα πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές και θα καλύπτει προσφέροντας εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο για όλο το φάσμα των 
εκτελούμενων εξετάσεων. Επίσης η εταιρεία να έχει εμπειρία (και να αποδεικνύεται) στον έλεγχο 
ποιότητας. 

 

  

1. Ανεξάρτητα run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές εξετάσεις της αιμοδοσίας.  
Α.Το εξωτερικό control θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος ορός, ο οποίος να δίνει οριακά θετική αντίδραση ή τιμή 
στη γκρίζα ζώνη και να μπορεί να ελέγχει συγχρόνως όλες τις εξετάσεις ρουτίνας: Να περιέχει αντισώματα για όλους 
τους ιούς HIV 1 και ΗIV 2, HCV, anti-Hbc, , και αντιγόνα για το  HBsAg,  όρος απαράβατος ,ώστε ο ποιοτικός 
έλεγχος να γίνεται για όλους τους ιούς με το ίδιο κοντρόλ. 

Β.Το control να είναι σε μικρή ποσότητα ανά φιαλίδιο (1 ml-5 ml-) και έτοιμο για χρήση, σε υγρή φάση και  να μη 
χρειάζεται ανασύσταση για να μη χάνεται η σταθερότητά του μετά το άνοιγμα (τουλάχιστον 2 μήνες σταθερότητα 
μετά το άνοιγμα) και λόγω του ότι χρησιμοποιείται πολλές φορές, να μειώνεται η πιθανότητα επιμόλυνσης μετά από 
τις πολλές χρήσεις.  

Γ.Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. 

 

Δ.Ανεξάρτητα controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο των τεστ της σύφιλης, να είναι ένας ανεξάρτητος ορός,. 

Ε.Το κοντρόλ  να κυκλοφορεί υποχρεωτικά σε διαφορετικές σειρές, ώστε το εργαστήριο να επιλέξει την κατάλληλη 
ανάλογα την τεχνική που χρησιμοποιεί.( π.χ. RPR ή Treponema).  

Ζ.Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. 

Η.Control για τον εσωτερικό έλεγχο ανοσοαιματολογικών αναλύσεων αίματος 

Θ.Ανεξάρτητο control από ολικό αίμα που αποτελείται από  4 οριακά δείγματα ομάδων αίματος για τον έλεγχο των 
συστημάτων ΑΒΟ, RhD, φαινοτύπου και Kell. Το κάθε φιαλίδιο να ελέγχει διαφορετική ομάδα και συνδυασμό 
ρέζους.( Ο, Α, Β, και ΑΒ, καθώς ρέζους θετικό και αρνητικό), ώστε να ελέγχονται όλες οι ομάδες.  

Ι.Τα δείγματα θα πρέπει να βρίσκονται σε δοκιμαστικούς σωλήνες vacοunter, ώστε να εφαρμόζονται κατ’ ευθείαν 
στους αναλυτές. 

Κ.Τα καπάκια από τα φιαλίδια να είναι σε διαφορετικά χρώματα για να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις, να 
διευκολύνονται οι χρήστες στην αξιολόγηση και να αποφεύγονται λάθη. 

Λ.Να είναι κατασκευασμένο από ολικό αίμα, όρος απαράβατος, έτσι ώστε: 

Να μιμούνται όσον το δυνατό περισσότερο τα προς εξέταση δείγματα (βασική αρχή ποιοτικού ελέγχου). 

Να ελέγχουν όλες της φάσης της εξέτασης κατά τη χρήση σε αυτόματους αναλυτές. 

Να έχει τη δυνατότητα το εργαστήριο να κάνει ανάστροφη φάση. 

Μ.Το κάθε φιαλίδιο να περιέχει διαφορετικό φαινότυπο D , για να δίνει την δυνατότητα στο εργαστήριο να κάνει 
ποιοτικό έλεγχο ταυτόχρονα και στον φαινότυπο D.  

 

4.Β.1-4.Β.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Λόγω ειδικών συνθηκών λειτουργίας του τμήματος θα προτιμηθεί η εταιρεία που θα πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές και θα καλύπτει προσφέροντας εξωτερικό  ποιοτικό έλεγχο για όλο το φάσμα των 
εκτελούμενων εξετάσεων. Επίσης η εταιρεία να έχει εμπειρία (και να αποδεικνύεται) στον έλεγχο 
ποιότητας. 

 

4.Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.Β.1 
ABO & Rh grouping (4 
cycles) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  3 

 

 

11.000,00€ 

 ΠΡΟ ΦΠ.Α.  4.Β.2 

Antibody screening and 
compatibility test (4 
cycles) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ  3 
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4.Β.3 
Antiglobulin test (4 
cycles) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  3 

 

13.640,00 € 

ΜΕ ΦΠ.Α. 

  4.Β.4 
Hepatitus B & C 
antibodies  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ Ετήσιο πρόγραμμα 

4.Β.5 HIV virus antibodies  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ Ετήσιο πρόγραμμα 

4.Β.6 Syphilis serology 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ Ετήσιο πρόγραμμα 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Σχήματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης για τα κάτωθι: 

1. Σύστημα ΑΒΟ και RhD grouping. Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 3 κύκλους. 
2. Να στέλνονται δείγματα που θα αναλύονται με όλες τις τεχνικές που το εργαστήριο επιθυμεί με το ίδιο κόστος. 
3. Screening και συμβατότητα αντισωμάτων. Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 3 κύκλους. Το εργαστήριο θα 

εξετάζετε με μία ή  δύο πραγματικές συμβατότητες. Να στέλνονται δείγματα που θα αναλύονται με όλες τις τεχνικές 
που το εργαστήριο επιθυμεί με το ίδιο κόστος. 

4. Τεστ αντισφαιρίνης άμεσο. Ετήσιο πρόγραμμα. Να στέλνονται δείγματα που θα αναλύονται με όλες τις τεχνικές που 
το εργαστήριο επιθυμεί με το ίδιο κόστος. 

5. HBV και HCV (εξέταση όλων των δεικτών στα ίδια δείγματα). Ετήσιο πρόγραμμα. Το εργαστήριο χωρίς επιπλέον 
κόστος να μπορεί να ελέγχει όλους τους αναλυτές του. 

6. Αντισώματα HIV. Ετήσιο πρόγραμμα. Το εργαστήριο χωρίς επιπλέον κόστος να μπορεί να ελέγχει όλους τους 
αναλυτές του. 

7. Αντισώματα σύφιλης. Ετήσιο πρόγραμμα. 
 

ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

 
 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ  

 

1. Τι είναι ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΕΕΣ/e-ΤΕΥΔ; 

Το eΕΕΕΣ είναι η εκδοχή του ΕΕΕΣ αποτυπωμένο ως ηλεκτρονικό αρχείο τύπου  XML, όπου οι πληροφορίες 

αποθηκεύονται βάσει ειδικής συμφωνημένης δομής (πρότυπο), ήτοι του μοντέλου ανταλλαγής δεδομένων 
ΕΕΕΣ (ESPD EDM). Ο τρόπος αυτός αποτύπωσης διευκολύνει την πλήρη 

αυτοματοποιημένη/μηχανογραφημένη διαχείριση του, τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα και τη 
δυνατότητα χρήσης του σε διάφορες επιμέρους εθνικές πλατφόρμες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

·        - όρισε ένα πρότυπο για το eΕΕΕΣ, ήτοι την ηλεκτρονική εκδοχή του ΕΕΕΣ αποθηκευμένη με δομημένο 
τρόπο σε αρχείο τύπου XML, και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ μέσω σχετικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία χαρακτηρίζεται ως υλοποίηση αναφοράς (reference implementation) της 
ΕΕ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το eΕΕΕΣ εξελίσσεται και βελτιώνεται τεχνολογικά ή/και 

επιχειρησιακά με αποτέλεσμα να διατίθεται πλέον σε τρεις εκδοχές, λίγο ή πολύ μη συμβατές μεταξύ τους: 
·         Regulated ESPD EDM v.1.0.x ή «regulated v.1» – Εκδοχή που παράγει ΕΕΕΣ σύμφωνα με το σχετικό 

Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην 1η έκδοση της δομής δεδομένωνXML για το ΕΕΕΣ.  
·         Regulated ESPD EDM v.2.0.x ή «regulated v.2» – Εκδοχή που παράγει ΕΕΕΣ σύμφωνα με το σχετικό 

Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην νεότερη 2η έκδοση της δομής δεδομένων XML για το 
ΕΕΕΣ.  

·         Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x ή «self-contained v.2» («αυτοτελής τύπος v.2)» – Εκδοχή που 

παράγει ΕΕΕΣ με ενσωματωμένα πρόσθετα χαρακτηριστικά ή πληροφορίες, που δεν προβλέπονται στο 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην νεότερη 2η έκδοση της δομής δεδομένων XML 
για το ΕΕΕΣ.  

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ που μπορεί να παρέχει μία σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, 
όπως αυτή της ΕΕ ή των πρόσφατα αναπτυχθέντων σε εθνικό επίπεδο, επιτρέπει σε αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς και σε οικονομικούς φορείς να συντάσσουν, να συμπληρώνουν, να 

(επανα)χρησιμοποιούν και να προβάλουν ένα eΕΕΕΣ, προκειμένου να παράγουν ένα ΕΕΕΣ  
·         - αποθηκευμένο σε αρχείο τύπου XML, ήτοι να παράγουν ένα eΕΕΕΣ (σε εκδοχή regulated v.1 ή/και 

regulated v.2 ή/και self-contained v.2) 
·          - αποτυπωμένο σε αρχείο τύπου PDF 

·          - σε χαρτί (εκτύπωση) 
ώστε να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένη, κάθε φορά, διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης. 

 Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής 
της για το eΕΕΕΣ, την παύση λειτουργίας της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας eΕΕΕΣ που 

διατηρεί η ίδια, μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019! 
 Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής η ΕΕ συγχρηματοδότησε τη δημιουργία αντίστοιχων εθνικών πλατφορμών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣσε διάφορες χώρες κράτη-μέλη. Δείτε εδώ τη σχετική λίστα της 

ΕΕ με αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις  επιμέρους πλατφόρμες! 
H πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ 

Με συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF), αναπτύχθηκε 
αντίστοιχη Ελληνική εθνική πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣ, ονόματι Promitheus 

ESPDint.  
Συγκεκριμένα η πλατφόρμα Promitheus ESPDint παρέχει: 

·         - ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ στην Ελληνική και Αγγλική, δίνοντας τη δυνατότητα 

διαχείρισης και των τριών εκδοχών (regulated v.1 ή/και regulated v.2 ή/και self-contained v.2) 
·          - ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΤΕΥΔ στην Ελληνική 

·          - διαλειτουργικότητα με το eCertis 
Η ελληνική/εθνική υλοποίηση είναι πλήρως συμβατή σε σχέση με άλλες υλοποιήσεις ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών eΕΕΕΣ, όπως 

·          - με την υπάρχουσα υλοποίηση αναφοράς (reference implementation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
·          - με τις λοιπές εθνικές υλοποιήσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου (ESPDint  

·          - με άλλες υλοποιήσεις μέσω αντίστοιχων έργων σε σκανδιναβικές χώρες (έργο Nordic) και στην 
Ιταλία.  

Προσοχή 

1.  Για τη σύνταξη ή συμπλήρωση του eΕΕΕΣ ή του eΤΕΥΔ επιλέξτε την εκδοχή «regulated v.2» όσον αφορά  
διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διέπονται από το τρέχων Ελληνικό θεσμικό 

πλαίσιο. 
2. Η εκδοχή «regulated v.1» υποστηρίζεται μόνο για λόγους συμβατότητας: Δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής 

και επεξεργασίας σχετικού αρχείου που έχει παραχθεί π.χ. στην πλατφόρμα της ΕΕ ή σε άλλη πλατφόρμα, 
αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα σύνταξης νέου eEEEΣ σε εκδοχή «regulated v.1». 

3.    Μην χρησιμοποιήσετε ακόμη την εκδοχή «self-contained v.2. (αυτοτελή τύπο)», όσον αφορά 

διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, μέχρι να πραγματοποιηθεί η 
αναγκαία αναπροσαρμογή του σχετικού Ελληνικού θεσμικού πλαισίου. 

 

2 . Χρήση ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ 

 Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σε διαγωνιστικές διαδικασίες με 

αξία άνω των εκάστοτε ορίων της ΕΕ, οι οποίες και διεξάγονται μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ), και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και στην υπ’ αριθ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που 

αφορούν στην λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι 
οικονομικοί φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής ΕΕΕΣ με τη 

χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης eΕΕΕΣ: 
 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

eΕΕΕΣ,  εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και το παράγουν 

σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τους.  
 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 

σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

-          το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
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κείμενο της διακήρυξης, είτε αναρτάται το αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, ξεχωριστά 
ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 

-          το αρχείο τύπου XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας  υπηρεσίας eΕΕΕΣ της σχετικής 

απάντησης τους. 

  Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 
(ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο τύπου PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτής) σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

  Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, 

προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου 
XML. Στη συνέχεια μέσω μίας  ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους σε 

αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,  αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ 

ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να συμπληρώνουν με 
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 

διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής 
προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 Σχετικός Σύνδεσμος e-ΕΕΕΣ/e-ΤΕΥΔ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   

Πίνακας Ι: Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.Α.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

1.Α.1.1. ΗBsAg 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισμό του 
αντιγόνου της Ηπατίτιδας Β σε ορό ή πλάσμα, να είναι 
τελευταίας γενεάς και να εφαρμόζονται σε πλήρως 
αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας 
τυχαίας προσπέλασης (random access). 

   

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία 
Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του 
φαινομένου προζώνης. 

   

3. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα 
δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά. 

   

4. Η ευαισθησία της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 
99,8% και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι 
τουλάχιστον 99,9%. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς και για 
την ανίχνευση των μεταλλάξεων του HbsAg. Να 
επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.  

   

5. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και 
οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην 
απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  

   

6. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή 
η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 
σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 

   

7. Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για 
τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια 
κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

    

1.Α.1.2. Anti-ΗCV     

1. Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισμό των    

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=658730602817833#_msocom_1
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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αντισωμάτων έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C σε ορό 
ή πλάσμα, να είναι τελευταίας γενεάς και να 
εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο 
ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας 
προσπέλασης (random access).  

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία 
Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του 
φαινομένου προζώνης.  

   

3. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα 
δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά . 

   

4. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι 
τουλάχιστον >99,0%.  

   

5. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και 
οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην 
απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  

   

6. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή 
η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 
σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.  

   

7. Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για 
τον έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια 
κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

    

1.Α.1.3. ΗIV  I/II  Αg/Ab 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Tα αντιδραστήρια για τον ταυτόχρονο ποιοτικό 
προσδιορισμό  αντισωμάτων  έναντι των ιών HIV-1,  
ΗΙV-1 group O και  HIV-2  καθώς και του αντιγόνου 
p24 σε ορό ή πλάσμα, να είναι τελευταίας γενιάς και 
να εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο 
ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας 
προσπέλασης (random access). 

   

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία 
Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του 
φαινομένου προζώνης. 

   

3. Η ανίχνευση του HIV-1, ΗΙV-1 group O και HIV-2 να 
γίνεται άμεσα και όχι με διασταυρούμενη αντίδραση.  
Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.  

   

4. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα 
δείγμα να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά .  

   

5. Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση 
των αντισωμάτων να είναι 100 % και για τους δύο 
ιούς HIV-1 και HIV-2  ενώ η ειδικότητα σε δείγμα 
ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 
99.8%. Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την 
ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι < 50 pg/ml. 

   

6. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και 
οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην 
απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  

   

7. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή 
η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 
σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 

   

8. Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον 
έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια 
κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

    

    

1.Α.1.11. Anti-HTLV I/II 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Tα αντιδραστήρια να είναι τελευταίας γενεάς για τον 
ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι 
των ιών HTLV I, ΗTLV II σε ορό ή πλάσμα και να 
εφαρμόζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσολογικό 
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αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random 
access). 

2. Η αρχή προσδιορισμού  να στηρίζεται σε τεχνολογία 
Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του 
φαινομένου προζώνης. 

   

3. Η ανίχνευση του HTLV I και HTLV II να γίνεται άμεσα και 
όχι με διασταυρούμενη αντίδραση.  Να επισυναφθούν 
επίσημα στοιχεία .  

   

4. Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσματος για ένα δείγμα να 
μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά . 

   

5. Η ευαισθησία της εξέτασης να είναι 100% και για τους δύο 
ιούς HTLV I και HTLV II,  ενώ η ειδικότητα σε δείγμα 
ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 99,8% 
. 

   

6. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί 
ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται 
ανασύσταση ή προθέρμανση αυτών.  

   

7. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η 
βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει 
σταθερότητα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 

   

8. Τα αντιδραστήρια να έχουν έχει κριθεί κατάλληλα για τον 
έλεγχο των αιμοδοτών και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας 
για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

 
1.Α.1.12. SYPHILIS ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό 

προσδιορισμό των αντισωμάτων 
έναντι του Treponema pallidum 
(ωχράς σπειροχαίτης) σε ορό ή 
πλάσμα, να είναι τελευταίας 
γενεάς και να εφαρμόζονται σε 
πλήρως αυτοματοποιημένο 
ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας 
τυχαίας προσπέλασης (random 
access). 

   

2. Η αρχή προσδιορισμού  να 
στηρίζεται σε τεχνολογία 
Χημειοφωταύγειας και να 
εξασφαλίζεται η αποφυγή 
λανθασμένων αποτελεσμάτων 
λόγω εμφάνισης του φαινομένου 
προζώνης. 

   

3. Να χρησιμοποιούνται τα τρία 
βασικά ανασυνδυασμένα αντιγόνα 
(TpN15, TpN17, TpN47) για την 
ανίχνευση των αντισωμάτων 
έναντι του Treponema pallidum.  

   

4. Ο χρόνος λήψης πρώτου 
αποτελέσματος για ένα δείγμα να 
μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά .  

   

5. Η ευαισθησία της εξέτασης ως 
προς την ανίχνευση των 
αντισωμάτων να είναι 100% και η 
ειδικότητα της εξέτασης σε δείγμα 
ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να 
είναι >99,70%. 

   

6. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και 
οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου 
να είναι έτοιμα προς χρήση και να 
μην απαιτείται ανασύσταση ή 
προθέρμανση αυτών. 

   

7. Να μην απαιτούνται συνεχείς 
βαθμονομήσεις, δηλαδή η 
βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε 
εξέταση να έχει σταθερότητα 
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τουλάχιστον 4 εβδομάδων. 
8. Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί 

κατάλληλα για τον έλεγχο των 
αιμοδοτών και να φέρουν άδεια 
κυκλοφορίας για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

 
 

1.Α.2.TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ME TH 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας 

(random), συνεχούς (continuous) 
και αμέσου (immediate) 
προσπελάσεως (για τα επείγοντα 
δείγματα) 

   

2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι 
τουλάχιστον 100 εξετάσεις την 
ώρα. 

   

3. Τα επείγοντα δείγματα να 
τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 
45 λεπτών για όλες τις 
ζητούμενες εξετάσεις 

   

4. Να διαθέτει τουλάχιστον 20 
θέσεις αντιδραστηρίων, 
προκειμένου να είναι εφικτή η 
ταυτόχρονη φόρτωση 
περισσοτέρων αντιδραστηρίων 
για κάθε εξέταση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία του αναλυτή 

   

5. Να διαθέτει ψυγείο για την 
συντήρηση των αντιδραστηρίων 
κατά την διάρκεια παραμονής 
τους στον αναλυτή 

   

6. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης 
στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων 
και δειγμάτων) καθώς και 
πήγματος. 

   

7. Να έχει δυνατότητα αυτόματης 
επανάληψης εξέτασης (Rerun) 
και αυτόματης εκτέλεσης νέας 
εξέτασης (Retest), ανάλογα με το 
αποτέλεσμα. 

   

8. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης 
αντιδραστηρίων και δειγμάτων με 
BAR -CODE καθώς και 
δυνατότητα αμφίδρομης 
επικοινωνίας με εξωτερικό 
λογισμικό 

   

9. Να διαθέτει δειγματολήπτη με 
τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων 

   

10. Να μην απαιτούνται συνεχείς 
βαθμονομήσεις, δηλαδή η 
βαθμονόμηση (καμπύλη) για 
κάθε εξέταση να έχει 
σταθερότητα τουλάχιστον 28 
ημερών 

   

11. Τα αντιδραστήρια, οι 
βαθμονομητές και οι οροί 
ελέγχου να είναι έτοιμα προς 
χρήση χωρίς να απαιτείται 
ανασύσταση 

   

12. Να διαθέτει πρόγραμμα 
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας 
και να διατηρεί τα δεδομένα για 
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χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 
μηνών 

13. Δεδομένου ότι τα ζητούμενα είδη 
προορίζεται για τον έλεγχο 
ιογενών λοιμώξεων στις προς 
μετάγγιση μονάδες αίματος, είναι 
απαραίτητο, για την εξασφάλιση 
της ποιότητας του 
μεταγγιζόμενου αίματος, να  

   

14. υπάρχει προηγούμενη εμπειρία 
από την χρήση των 
προσφερόμενων αντιδραστηρίων 
σε Κέντρα Αιμοδοσίας στον 
Ελληνικό χώρο. Για το λόγο αυτό 
να κατατεθεί σχετικό 
πελατολόγιο 

   

Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες 
εξετάσεις όπως στον συνημμένο 
πίνακα. 

   

    

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.1-2.12   ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 
Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και ταυτοποίηση αντιγονικών ομάδων των ερυθροκυττάρων και για εξετάσεις 
συμβατότητας πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. να είναι ανθρώπινης προέλευσης και 

άριστης ποιότητας, αντιοροί, κάτι 
που πιστοποιείται από την υψηλή 
συγγένεια και ειδικότητά τους, και 
αφετέρου από τον τίτλο τους 

   

2. για το Rh οι τίτλοι τους πρέπει να 
είναι >1/16, για τα ΑΝΤΙ-Α, ΑΝΤΙ-Β 
>1/128 

   

3. να μην προκαλούν 
διασταυρούμενες αντιδράσεις ή 
φαινόμενο προζώνης  

   

4. να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε 
να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής 
αντιγονικότητας, να είναι 
απαλαγμένα δε μη ειδικών 
αντισωμάτων, ώστε να 
αποφεύγονται ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα 

   

5. η προκαλούμενη αντίδραση να είναι 
καθαρή και εμφανής, ώστε να 
αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης 
και να γίνεται μέσα σε 1min 

   

6. τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να 
δίνουν σαφή συγκόλληση τριών 
έως τεσσάρων σταυρών (+++ - 
++++) με εναιώρημα ερυθρών 

   

7. να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο 
από μεγάλους οργανισμούς (FDA, 
Paul Ehrlich) 

   

8. η συγκολλητική τους δράση να 
συμφωνεί με τα standars της 
Αιμοδοσίας όπως συμβαίνει εδώ και 
χρόνια  

   

9. το ANTI-HUMAN πρέπει να έχει 
ευρέως φάσματος δράση και η 
προσθήκη του να μη δημιουργεί 
αιμόλυση ή συγκόλληση με τη 
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χρήση ευαισθητοποιημένων 
ερυθρών  

10. τα ANTI-D να είναι δύο 
διαφορετικών αντιδραστηρίων για 
κάθε κατηγορία ελέγχου (αιμοδότες 
–ασθενείς), να είναι μονοκλωνικό 
IgM (DV I αρνητικό) για τους 
ασθενείς και μείγμα μονοκλωνικών 
αντιορών IgG και IgM (DV I 
αρνητικό) για τους αιμοδότες, 
σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές 
προδιαγραφές για τον έλεγχο του 
αντιγόνου D στους ασθενείς και των 
υποομάδων D στους αιμοδότες 

   

11.ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος, 
τουλάχιστον ενός έτους από την 
παράδοσή τους.  

   

 
 

3.Α.1-3.Α.7 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ 
Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής 

συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και τυχαίας 
προσπέλασης. Να μπορεί να λειτουργεί όλο το  
24ωρο. 

   

2. Να διαθέτει ευρύ μενού εξετάσεων : 

 Ομάδα αίματος με ανάστροφη  

 Rhesus 

 Φαινότυπος ερυθρών 

 Δοκιμασία συμβατότητας 

 Ανίχνευση αντισωμάτων 

 Άμεση Coombs 

 Ταυτοποίηση αντισωμάτων . 

 Ελεγχος αυτοαντισωμάτων 
(autocontrol) 

 Προσδιορισμός Dweak & DVI (με την 
χρήση κατάλληλων αντιορών). 

 

   

3. Να στηρίζεται στη τεχνική της στήλης 
αιμοσυγκόλησης 

   

4. Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις για 
τοποθέτηση δειγμάτων σε αποσπώμενους 
φορείς και επιπλέον θέσεις για τοποθέτηση 
επειγόντων δειγμάτων που πρέπει να 
εξεταστούν κατά προτεραιότητα (STAT). 

   

5. Θα πρέπει να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο 
τρόπος προγραμματισμού, φόρτωσης και 
διεκπεραίωσης επειγόντων δειγμάτων κατά τη 
διάρκεια  εκτέλεσης της ρουτίνας.  

   

6. Η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός των 
δειγμάτων στον αναλυτή δεν θα πρέπει με 
κανένα τρόπο να επηρεάζει την ηδη 
εκτελούμενη ρουτίνα εκτός και αν πρόκειται για 
επείγοντα δείγματα. Ο αναλυτής θα πρέπει να 
είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να δεχτεί 
καινούρια δείγματα για προγραμματισμό 
εξετάσεων 

   

7. Η αντίδραση θα πρέπει να διαβάζεται και από τις    
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δύο πλευρές της μικροστήλης για την αποφυγή 
λανθασμένης ερμηνείας στην περίπτωση πολύ 
ασθενών αντιδράσεων. 

8. Τα δείγματα να τοποθετούνται στον αναλυτή 
στα πρωτογενή τους σωληνάρια (primary 
tubes) χωρις μετάγγιση και να αναγνωρίζονται 
μέσω γραμμικού κώδικα (Barcode). Ο αναλυτής 
να δέχεται χωρίς περιορισμούς σωληνάρια 
όλων των διαθέσιμων διαστάσεων καθώς και 
παιδιατρικά  (μικρού όγκου) 

   

9.  Ο αναλυτής να εξετάζει δείγματα ορού, 
πλάσματος, εναιωρήματος ερυθροκυτάρων, 
συμπυκνωμένων  ερυθρών κατευθείαν από τον 
ασκό, φυγοκεντρημένου ολικού αίματος. Να 
μπορεί να χειρίζεται παράλληλα συνδυασμούς 
με τους παραπάνω τύπους δειγμάτων. Να 
μπορεί να παρασκευάσει αυτόματα το 
εναιώρημα ερυθρών που απαιτείται.  

   

10. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος, 
ινικής και φυσαλίδων στο δείγμα με οπτική η 
ακουστική  ενημέρωση του χειριστή.   

   

11. Ο μηχανισμός διάτρησης του καλύμματος των 
καρτών (κασετών) θα πρέπει να αποτρέπει 
επιμολύνσεις μεταξύ διαφορετικών 
αντιδράσεων. 

   

12. Να διαθέτει ανίχνευση στάθμης του δείγματος     
13. Να μπορεί να χειρίζεται δείγματα με μικρό όγκο 

(μικρότερο των 0,5ml).  
   

14. Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο 
αντιδραστηρίων ώστε να έχει υψηλή αυτονομία 
για τις κύριες εξετάσεις (oμάδα, Rhesus, 
φαινότυπο, διασταύρωση, έλεγχος 
αντισωμάτων) χωρίς την ανάγκη διακοπής της 
ρουτίνας για τροφοδότηση. Ο χρόνος ζωής των 
αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, με εξαίρεση 
τα διαλύματα ερυθρών, θα πρέπει να 
υπερβαίνει τη μια εβδομάδα κατ ελάχιστο 
ιδανικά δε να μπορεί να παραταθεί μέχρι το 
χρόνο λήξης που ορίζει ο κατασκευαστής τους. 

   

15. Θα πρέπει να διασφαλίζεται (με ανακίνηση η 
ανάδευση) η σταθερή συγκέντρωση του 
εναιωρήματος των γνωστών ερυθρών για 
ανάστροφο έλεγχο ομάδας, έλεγχο 
αντισωμάτων  κλπ Ο αναλυτής θα πρέπει να 
ανιχνεύει μέσω της στάθμης του υγρού  το 
διαθέσιμο όγκο σε κάθε αντιδραστήριο και να 
ενημερώνει το χειριστή  

   

16. Τα αντιδραστήρια να δύναται να 
τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις και ο 
αναλυτής μέσω του γραμμικού κώδικα 
(Barcode) να προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, αρ.παρτίδας, 
ημ.λήξης, διαθέσιμη ποσότητα) για ιχνηλάτηση 
της εξέτασης. Οποιαδήποτε αλλαγή στα 
αντιδραστήρια που είναι φορτωμένα στον 
αναλυτή θα πρέπει για την ασφάλεια των 
αποτελεσμάτων να ανιχνεύεται αυτόματα  και 
να καταγράφεται από το λογισμικό του 
αναλυτή. 

   

17.  Ο χρήστης να ενημερώνεται κάθε στιγμή για 
τις διαθέσιμες ποσότητες αντιδραστηρίων  και 
εάν είναι επαρκείς για τις προγραμματισμένες 
εξετάσεις , για το χρόνο που χρειάζεται για να 
πραγματοποιηθεί η κάθε εξέταση και το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται κλπ.  

   

18. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν 
όποιες επιπλέον καταναλώσεις αντιδραστηρίων 
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απαιτούνται με βάση τα πρωτόκολλα του 
αναλυτή για  run controls, βαθμονομήσεις κλπ 
ώστε να συνυπολογιστούν στο τελικό κόστος 
λειτουργίας και στην εκτίμηση της πραγματικής 
ταχύτητας 

19. Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό 
χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα ώστε να 
καλύπτεται η ημερήσια ρουτίνα. Η στάθμη 
τους να ελέγχεται ηλεκτρονικά και να 
ενημερώνεται ο χειριστής όταν θα πρέπει να 
απομακρυνθούν.  

   

20. Ο αναλυτής να έχει υψηλή ταχύτητα 
(τουλάχιστον 40 ομάδες και φαινότυποι Rhesus 
/ώρα, 30 screening αντισωμάτων ή 
διασταυρώσεις/ώρα).  

   

21. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης να διαβάζεται  
και να  ερμηνεύεται αυτόματα. Σε περίπτωση 
ακαθόριστου η αμφίβολου αποτελέσματος 
(μικτός πληθυσμός, πολύ ασθενής αντίδραση 
κλπ) ο χρήστης να  έχει τη δυνατότητα  να 
αξιολογεί το αποτέλεσμα οπτικά και να το 
καταχωρεί. Η επέμβαση του χειριστή θα πρέπει 
να ιχνηλατείται από το σύστημα  όταν 
ανακαλείται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

   

22. Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται 
ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή και σε 
εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο 

   

23. Θα πρέπει να αναφερθεί ο μη παραγωγικός 
χρόνος του αναλυτή σε ημερήσια βάση 
(προθέρμανση, ημερήσια συντήρηση, τυχόν 
βαθμονομήσεις κλπ). 

   

24.  Να συνδέεται με εξωτερικό πληροφοριακό 
σύστημα (LIS) για αυτόματη παραγγελία 
εξετάσεων και την  αποστολή των 
αποτελεσμάτων. 

   

25. Να διαθέτει ενσωματωμένο ποιοτικό έλεγχο με 
έτοιμα αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα για τα 
επιμέρους τμήματά του  (επωαστήρας, 
φυγόκεντρος, σύστημα διανομής υγρών κλπ) 
καθώς και για τα αντιδραστήρια που 
χρησιμοποιεί  Τα στοιχεία του ποιοτικού 
ελέγχου να ιχνηλατούνται σε κάθε παραγόμενο 
αποτέλεσμα. 

   

26. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο πρόγραμμα  
σε γραφικό περιβάλλον  και  οθόνη αφής . Ο 
χρήστης ανά πάσα στιγμή να μπορεί να 
επιλέγει την εξέταση ή το πάνελ των 
εξετάσεων που θέλει να πραγματοποιήσει. Ο 
προγραμματισμός εξετάσεων επί του αναλυτή 
δεν θα πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς 

   

27. Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό θα πρέπει να 
έχει πολύ υψηλά standards ασφαλείας και 
ιχνηλασιμότητας. Θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα διαφορετικών δικαιωμάτων ανά 
χρήστη εάν αυτό είναι επιθυμητό. 

   

28. Να περιγραφεί ο τρόπος χειρισμού τεχνικών 
προβλημάτων του αναλυτή από το προσωπικό 
του προμηθευτή και ο τρόπος αποκατάστασής 
τους. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα 
παροχής απομακρυσμένης (remote) τεχνικής 
υποστήριξης 

   

29. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στη προσφορά τους κατάλογο 
αιμοδοσιών στις οποίες είναι εγκατεστημένος ο 
αναλυτής με σαφή αναφορά για το είδος των 
εξετάσεων που εκτελεί κατά περίπτωση 
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ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Να αποτελείται από: 

α) Επωαστήρα & Φυγόκεντρο (1 συσκευή) 

β) Στατώ 

γ) Ηλεκτρονική πιπέττα 

 

   

2. Να στηρίζεται στην τεχνολογία της στήλης 
συγκόλλησης (column agglutination) η οποία 
διαχωρίζει τα συγκολλημένα από τα μη 
συγκολλημένα ερυθρά με τη χρήση αδρανών 
μικροσφαιριδίων. 

   

3. Να διαθέτει ευρύ μενού εξετάσεων: 

 Προσδιορισμός ομάδων αίματος 
συμπεριλαμβανομένου του 
ανάστροφου ελέγχου με γνωστά 
ερυθρά. 

 Φαινότυπος Rhesus (C,E,c,e). 
 Διασταύρωση ασθενή / αιμοδότη. 
 Ανίχνευση και ταυτοποίηση 

αντισωμάτων. 
 Άμεση δοκιμασία coombs. 
 Εξετάσεις με χρήση ενζυματικών 

τεχνικών. 
 Έλεγχος ειδικών αντιγόνων (kell, 

duffy, kidd κλπ). 

 

   

4. Επωαστήρας & Φυγόκεντρος  

 Επωαστήρας χωρητικότητας 
τουλάχιστον 15 κασετών με 
δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου 
επώασης σε θερμοκρασία: 37°C ± 
2°C 
Η παρακολούθηση του χρόνου και 
της θερμοκρασίας να γίνεται από 
οθόνη και στο τέλος της επώασης 
να υπάρχει ηχητικό σήμα. 

 Φυγόκεντρος χωρητικότητας 
τουλάχιστον 10 κασεττών.  
Η παρακολούθηση της ταχύτητας 
φυγοκέντρησης και του χρόνου να 
γίνεται από οθόνη που υπάρχει στο 
όργανο και στο τέλος του χρόνου 
(5’) να υπάρχει ηχητικό σήμα. 

 Ηλεκτρονική πιπέτα επαναληπτική 
και φορτιζόμενη. 
Να έχει τη δυνατότητα 
αυτοματοποιημένης παρασκευής 
εναιωρήματος ερυθρών (3-5% με 
χρήση φυσιολογικού ορού) και να 
έχει έτοιμα προγράμματα για 
προσθήκη αντιδραστηρίων και 
δειγμάτων με τους όγκους που 
χρησιμοποιούνται στα τεστ. 

 

   

5.Στατώ για την τοποθέτηση των κασσετών    
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και σωληναρίων (δείγματα). 

 

 
 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.Β.1-3.Β.7  ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ  & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
AΒΟ-RH-DU, ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ,  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ, ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΜΑΔΑ, ΟΜΑΔΑ 
ΝΕΟΓΝΩΝ,ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ SCREENING & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ 

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 

συνεχούς φόρτωσης (Continuous Access) και 
τυχαίας προσπέλασης (Random Access). 

   

2. Να έχει δυνατότητα επιλεκτικής ανάλυσης 
δειγμάτων με διαφορετικούς συνδυασμούς 
(test profiles) και καθορισμού παραμέτρων 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργαστηρίου 
(set up).  

   

3. Να επιτρέπει την ανάλυση επειγόντων 
δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας 
(stat) 

   

4. Να διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό 
αναγνώστη (barcode reader) με είκοσι 
χαρακτήρες σύμφωνα με το ISBT 128 για την 
ηλεκτρονική αναγνώριση και ταυτοποίηση 
δειγμάτων, αντιδραστηρίων, 
ερυθροκυττάτων και μικροπλακών 
συμπεριλαμβανομένων αριθμού παρτίδας και 
ημερομηνίας λήξεως 

   

5. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 
αναγνώρισης  reader με ειδική κάμερα για 
ανάλυση εικόνας και για την ηλεκτρονική 
σάρωση (scanning) των μικροπλακών. Να 
μπορεί να κάνει επιβεβαίωση προσθήκης 
πλάσματος και έγχρωμων αντιδραστηρίων, 
έλεγχο αιμολυμένων, ικτερικών και 
λιπαιμικών δειγμάτων 

   

6. Να διαθέτει αισθητήρα πάνω σε κάθε 
δειγματολήπτη – probe με ειδικό 
προειδοποιητικό σήμα για την ανίχνευση 
πήγματος αίματος ή ινικής μεμβράνης καθώς 
και για την αναγνώριση της στάθμης του 
όγκου του δείγματος και των ερυθρών. 

   

7. Να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής 
αμφίδρομου πρωτοκόλλου επικοινωνίας 
(interface) με το μηχανογραφικό σύστημα 
του εργαστηρίου (LIS) και να  διαθέτει ειδικά 
προγράμματα ASTM και ASCII για την 
μεταφορά επεξεργασία και αποθήκευση 
δεδομένων και πρωτοκόλλων. 

   

8. Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα 
σύνδεσης με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης τόσο του κατασκευαστή όσο και 
του αντιπροσώπου για την παροχή άμεσης 
τεχνικής βοήθειας και αναβάθμισης του 
λογισμικού, μέσω modem. 

   

9. Να μπορεί να δέχεται διαφορετικούς τύπους 
δειγμάτων (ολικό αίμα, αίμα σε EDTA , σε 
Sodium citrate , δείγματα από ασκό αίματος, 
συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια, 
εναιώρημα ερυθρών αιμοσφαιρίων, ορρό ή 
πλάσμα, σε διαφορετικούς τύπους 
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σωληναρίων (12-16mm, 75-100mm και 
παιδιατρικά σωληνάρια).  

10. Να έχει την ικανότητα πλήρους διαχείρισης 
των αντιδραστηρίων δηλαδή την συνεχή 
παρακολούθηση του αποθέματος και την 
αυτόματη αναγνώριση της σωστής θέσης για 
κάθε αντιδραστήριο. 

   

11. Να μπορεί να διενεργεί το παρακάτω φάσμα 
εξετάσεων είτε μεμονωμένα είτε σε 
συνδυασμούς :  

I. Προσδιορισμός ομάδων αίματος ΑΒΟ / 
Rhesus με διπλό κλώνο Rhesus (D 
μονοκλωνικό IGM/ D blend 
μονοκλωνικό IGG/IGM) για λόγους 
ασφαλείας (Οδηγίες Συμβουλίου της 
Ευρώπης).  Υπάρχει η δυνατότητα 
διπλών κλώνων Α, Β, ΑΒ για νεογνά 
και αδιευκρίνιστα δείγματα.  

II. Προσδιορισμός ανάστροφης ομάδας 
αίματος – και επιβεβαίωση ομάδας.  

III. Προσδιορισμός φαινοτύπων του 
συστήματος Rhesus (C,c,E,e, Kell 
).Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και 
δεύτερου κλώνου για τον έλεγχο 
υποομάδων C,c,E,e , kell.  

IV. Προσδιορισμός του D weak (Du).  
V. Έλεγχος διασταύρωσης 

(crossmatching). 
VI. Άμεση Coombs (DAT). 

VII. Pooling (SCR) ερυθροκυτταρικών 
αντισωμάτων στους Αιμοδότες.  

VIII. Ανίχνευση (screening) 
ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων με 3 
διαφορετικούς δότες, με ομόζυγα 
σπάνια αντιγόνα και αντίστοιχους 
μάρτυρες  (έμμεση coombs), με 
μεγάλο χρόνο ζωής.  

IX. Ταυτοποίηση ερυθροκυτταρικών 
αντισωμάτων (panel) με 
περισσότερους από 11 διαφορετικούς,  
φαινοτυπημένους δότες, που 
συμπεριλαμβάνουν Cw, Kpa και 
ενσωματωμένους μάρτυρες (+,-), με 
μεγάλο χρόνο ζωής.  

X. Προσδιορισμός ABO Rh νεογνών με 
δυνατότητα χρήσης διπλών 
εναλλακτικών κλώνων (Α, Β, ΑΒ) (με 
πιπεττάρισμα μικρών όγκων 
δείγματος).  

XI. Έλεγχος αυτοαντισωμάτων 
(autocontrol).  

XII. Ανεξάρτητος ποιοτικός έλεγχος με 
ολικό αίμα για ομάδες αίματος, 
φαινότυπους και έμμεση Coombs 
(ερυθροκυτταρικά – αντισώματα). 

XIII. Προσδιορισμός Α υποομάδας. 
 

   

12. Τo μηχάνημα και τα αντιδραστήρια να είναι 
εγκεκριμένα για διαγνωστική χρήση CE-IVD 
και πιστοποιημένα από άλλους φορείς π.χ. 
FDA Αμερικής  και P.Ε.I. Γερμανίας.  

   

13. Επιτραπέζιο, εργονομικό, με όσο το δυνατόν 
μικρότερες διαστάσεις για εξοικονόμιση 
χώρου. 

   

14. Τα αντιδραστήρια που είναι συμβατά με τον 
αναλυτή να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 
στο χέρι για manual μέθοδο 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
5.Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Το αιμοσφαιρινόμετρο να 

χρησιμοποιεί μηχανισμό 
φωτομέτρησης και να         
λειτουργεί με μπαταρίες και 
με ρεύμα. 

   

2. Η μέτρηση να βασίζεται στη 
μέθοδο παρακολούθησης 
της χημικής αντίδρασης και 
στο τέλος να εμφανίζεται 
τo αποτέλεσμα στην οθόνη. 

   

3. Το αιμοσφαιρινόμετρο να 
μπορεί να συνδεθεί με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

   

4. Το αιμοσφαιρινόμετρο να 
είναι αξιόπιστο και να μην 
παρουσιάζει αποκλίσεις από 
την διεθνή μέθοδο 
αναφοράς. 

   

5. Το αντιδραστήριο να 
περιέχεται σε ειδική, 
πρακτική κατασκευή η 
οποία να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
δειγματοληπτικό μέσο, 
κυβέτα αντίδρασης και 
κατάλληλο αναλώσιμο για 
την μέτρηση της 
αιμοσφαιρίνης. 

   

6. Το αποτέλεσμα της 
μέτρησης να εμφανίζεται σε 
χρόνο περίπου 40". 

   

7. Το δείγμα να μην ξεπερνά 
τα 10ml. 

   

8. Να πραγματοποιεί 
αυτοέλεγχο και να 
αυτορυθμίζεται. 

   

9. Να διαθέτει μπαταρία 
υψηλής ποιότητας (Lithium 
Ion) μεγάλης διάρκειας 

   

10. Οι κυβέττες να διαθέτουν 
εργονομικό σχεδιασμό και 
λαβή για ακριβή χειρισμό 

   

11. Να είναι μικρό και εύχρηστο    
12. Να μπορεί να καθαριστεί 

εύκολα και γρήγορα 
   

13. Ο υποδοχέας της κυβέττας 
να ανοίγει στο εμπρός 
μέρος της συσκευής για 
εξοικονόμηση χώρου, 

   

14. Να υπάρχει χρωματική 
ένδειξη καταλληλότητας ή 
μη των κυβεττών στην 
συσκευασία τους. 

   

15.Να διαθέτει 
οπτικοακουστικές ενδείξεις. 

   

Το αιμοσφαιρινόμετρο καθώς 
και οι αναλώσιμες κυβέττες 
πρέπει να διαθέτουν όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.Α.1-4.Α.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 

Ανεξάρτητα run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές εξετάσεις της 
αιμοδοσίας.  
 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το εξωτερικό control 
θα πρέπει να είναι ένας 
ανεξάρτητος ορός, ο 
οποίος να δίνει οριακά 
θετική αντίδραση ή 
τιμή στη γκρίζα ζώνη 
και να μπορεί να 
ελέγχει συγχρόνως 
όλες τις εξετάσεις 
ρουτίνας: Να περιέχει 
αντισώματα για όλους 
τους ιούς HIV 1 και ΗIV 
2, HCV, anti-Hbc, , και 
αντιγόνα για το  
HBsAg,  όρος 
απαράβατος ,ώστε ο 
ποιοτικός έλεγχος να 
γίνεται για όλους τους 
ιούς με το ίδιο 
κοντρόλ. 

 

   

Το control να είναι σε 
μικρή ποσότητα ανά 
φιαλίδιο (1 ml-5 ml-) 
και έτοιμο για χρήση, 
σε υγρή φάση και  να 
μη χρειάζεται 
ανασύσταση για να μη 
χάνεται η σταθερότητά 
του μετά το άνοιγμα 
(τουλάχιστον 2 μήνες 
σταθερότητα μετά το 
άνοιγμα) και λόγω του 
ότι χρησιμοποιείται 
πολλές φορές, να 
μειώνεται η πιθανότητα 
επιμόλυνσης μετά από 
τις πολλές χρήσεις.  

 

   

Να έχει διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον δύο χρόνια 
από την ημερομηνία 
παραγωγής 

   

Ανεξάρτητα controls 
για τον καθημερινό 
ποιοτικό έλεγχο των 
τεστ της σύφιλης, να 
είναι ένας ανεξάρτητος 
ορός,. 
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Το κοντρόλ  να κυκλοφορεί 
υποχρεωτικά σε 
διαφορετικές σειρές, ώστε 
το εργαστήριο να επιλέξει 
την κατάλληλη ανάλογα την 
τεχνική που χρησιμοποιεί.( 
π.χ. RPR ή Treponema). 

   

Να έχει διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον δύο χρόνια 
από την ημερομηνία 
παραγωγής. 

   

Control για τον εσωτερικό 
έλεγχο ανοσοαιματολογικών 
αναλύσεων αίματος 

   

Ανεξάρτητο control από 
ολικό αίμα που 
αποτελείται από  4 
οριακά δείγματα 
ομάδων αίματος για 
τον έλεγχο των 
συστημάτων ΑΒΟ, 
RhD, φαινοτύπου και 
Kell. Το κάθε φιαλίδιο 
να ελέγχει διαφορετική 
ομάδα και συνδυασμό 
ρέζους.( Ο, Α, Β, και 
ΑΒ, καθώς ρέζους 
θετικό και αρνητικό), 
ώστε να ελέγχονται 
όλες οι ομάδες.  

 

   

Τα δείγματα θα πρέπει 
να βρίσκονται σε 
δοκιμαστικούς σωλήνες 
vacοunter, ώστε να 
εφαρμόζονται κατ’ 
ευθείαν στους 
αναλυτές. 

 

   

Τα καπάκια από τα 
φιαλίδια να είναι σε 
διαφορετικά χρώματα 
για να αποφεύγονται οι 
επιμολύνσεις, να 
διευκολύνονται οι 
χρήστες στην 
αξιολόγηση και να 
αποφεύγονται λάθη. 

 

   

Να είναι κατασκευασμένο 
από ολικό αίμα, όρος 
απαράβατος, έτσι ώστε: 
Να μιμούνται όσον το 
δυνατό περισσότερο τα 
προς εξέταση δείγματα 
(βασική αρχή ποιοτικού 
ελέγχου). 
Να ελέγχουν όλες της 
φάσης της εξέτασης κατά 
τη χρήση σε αυτόματους 
αναλυτές. 
Να έχει τη δυνατότητα το 
εργαστήριο να κάνει 
ανάστροφη φάση. 
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Το κάθε φιαλίδιο να περιέχει 
διαφορετικό φαινότυπο D , 
για να δίνει την δυνατότητα 
στο εργαστήριο να κάνει 
ποιοτικό έλεγχο ταυτόχρονα 
και στον φαινότυπο D.  
 

   

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.Β.1-4.Β.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
Σχήματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης για τα κάτωθι: 
 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Σύστημα ΑΒΟ και RhD 

grouping. Ετήσιο 
πρόγραμμα 
αποτελούμενο από 3 
κύκλους. 

   

2. Να στέλνονται 
δείγματα που θα 
αναλύονται με όλες τις 
τεχνικές που το 
εργαστήριο επιθυμεί με 
το ίδιο κόστος. 

   

3. Screening και 
συμβατότητα 
αντισωμάτων. Ετήσιο 
πρόγραμμα 
αποτελούμενο από 3 
κύκλους. Το 
εργαστήριο θα 
εξετάζετε με μία ή  δύο 
πραγματικές 
συμβατότητες. Να 
στέλνονται δείγματα 
που θα αναλύονται με 
όλες τις τεχνικές που 
το εργαστήριο επιθυμεί 
με το ίδιο κόστος. 

   

4. Τεστ αντισφαιρίνης 
άμεσο. Ετήσιο 
πρόγραμμα. Να 
στέλνονται δείγματα 
που θα αναλύονται με 
όλες τις τεχνικές που 
το εργαστήριο επιθυμεί 
με το ίδιο κόστος. 

   

5. HBV και HCV (εξέταση 
όλων των δεικτών στα 
ίδια δείγματα). Ετήσιο 
πρόγραμμα. Το 
εργαστήριο χωρίς 
επιπλέον κόστος να 
μπορεί να ελέγχει 
όλους τους αναλυτές 
του. 

   

6. Αντισώματα HIV. 
Ετήσιο πρόγραμμα. Το 
εργαστήριο χωρίς 
επιπλέον κόστος να 
μπορεί να ελέγχει 
όλους τους αναλυτές 
του. 
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7. Αντισώματα σύφιλης. 
Ετήσιο πρόγραμμα. 

   

 

ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΟΙ: 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

   

 
Σημείωση: Να τηρηθεί ο Α/Α σύμφωνα με τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ 
 
 
Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκα Ι 
Οι ανωτέρω πίνακες να συνταχθούν, συμπληρωθούν και υποβληθούν στο ΕΣΗΔΗΣ 
ψηφιακά υπογεγραμμένοι. 
 
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί 
ελάχιστη).  
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος 
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα 
στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Είδους Α/Α 1.Α).  
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  
Για τα υπό προμήθεια είδη που τυχόν δεν προσφερθούν, στους πίνακες ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ και στη στήλη 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ, να αναγραφεί η ένδειξη «Δεν προσφέρεται», ενώ η στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα μείνει 
κενή. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Πίνακας 1 ( αντιδραστήρια) 

Προσφερόµενος αναλυτής ………………… 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

 

 

 

 

α/α 

 

 

ΕΙ∆Ο

Σ 
ΕΞΕΤ

Α 

ΣΗΣ 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ

Σ 
ΑΡΙΘΜΟ 

Σ 
ΕΞΕΤΑΣ 

ΕΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩ
Ν ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥ 

ΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩ 
Ν 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤ
Η ΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΘΕ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥ

Α ΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑ 

ΣΙΩΝ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ Σ 

(6)=(4)Χ(5
) 

 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ 
ΣΗ 

(7) = 
(6)/(2

) 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ 

ΣΗ 
ΛΟΙΠ

Ω Ν 
ΥΛΙΚΩ 

Ν 

(Από 
πίνακα 

2) 

 

ΣΥΝΟΛ 

ΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣ

Η 

(9) = 
(7)+(8) 

 

ΣΥΝΟΛΙ 

ΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝ 

Η 
(10)=(2

) Χ(9) 

1.           

2.           

κ.ο.κ           

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Σημείωση: 

Για την κάθε εξέταση να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας με την συνολική ετήσια ποσότητα και 
την τιμή ανά συσκευασία για διεξαγωγή όλων των εξετάσεων , ώστε να προκύπτει η τιμή ανά τεστ 
και το τελικό συνολικό κόστος ανά εξέταση, λαμβανομένου υπόψη το χρόνο ζωής των 
αντιδραστηρίων.   

Εκτός των αντιδραστηρίων τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, υγρά πλύσης και καθαρισμού, 
ηλεκτρόδια, όροι ελέγχου και βαθμονόμησης, κ.λ.π. θα προσφερθούν σύμφωνα με τον πίνακα 2 
λοιπών υλικών του παρόντος.  

 

 

Πίνακας 2 ( Λοιπά αναλώσιµα υλικά) 

Σημείωση: 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

 

α/α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡ

ΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕ

ΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΙ∆ΟΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ/ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΕΞΕΤΑΣΕ

ΩΝ 

 

 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΑ 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

ΩΝ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

(7)=(4)Χ(6
) 

 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ
ΣΗ (8) 

= 

(7)/(3
) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΕΤΗΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(9)=(8)Χ

(3) 

1.          

2.          

κ.ο.κ          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 



 

Σελίδα 72 

Για τον κάθε προσφερόμενο τύπο αναλυτή να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας, για την 
συμπλήρωση της τιμής της στήλης 8 του πίνακα 1 του παρόντος. 

Εφόσον  για μια εξέταση ή και για κάποια ομάδα εξετάσεων απαιτούνται διαφορετικά λοιπά 
αναλώσιμα υλικά, οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν περισσότερους πίνακες απαιτούμενων 
λοιπών υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη Διενέργεια της εξέτασης (-εών).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Σχέδιο Σύμβασης  

1.Σημείωση: Επισημαίνεται ότι στη σύμβαση που θα υπογραφεί (και ειδικότερα στην παρ. 3.8 του 
παρακάτω σχεδίου) είναι απαραίτητο να υφίσταται ο πίνακας 2 για τον κάθε προσφερόμενο 
τύπο αναλυτή, προκειμένου να συμπληρωθεί αντίστοιχα η τιμή της στήλης 8 του αντίστοιχου  
πίνακα 1. 

2.Σημείωση:  Οι πίνακες του σχεδίου σύμβαση δύναται να τροποποιηθούν/ συμπληρωθούν εφόσον  
για μια εξέταση η και για κάποια ομάδα εξετάσεων απαιτούνται διαφορετικά λοιπά αναλώσιμα 
υλικά, οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν περισσότερους πίνακες απαιτούμενων λοιπών 
υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη Διενέργεια της εξέτασης (-εών).  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ         
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                       

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ        

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ       
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ    

 

Στο Αγρίνιο σήμερα  την  …………………. του μηνός……………………………., οι υπογράφοντες το παρόν, από το 

ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Αγρίνιο, με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και   εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή 

…………………………………… και από το άλλο μέρος η Εταιρεία ……………… Δ/νση 
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………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ …………………………… , ΔΟΥ  

…………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  …………………………………………………  πρόεδρο του Δ.Σ. 

αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικού του Δ.Σ……………………………, ο 

οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  

την   προμήθεια  που  κατακυρώθηκε με τις υπ΄αριθμ. ……………..,………………..,………………………. αποφάσεις 

του Δ.Σ. του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. …../2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με CPV …….. και ΚΑΕ ………, στα 

πλαίσια του Προγραμματισμού Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2020-2021, για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.     

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, 

αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής 

«Ανάδοχος» ο  οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην 

παρούσα σύμβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας σύμβασης, τους 

οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους 

αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των 

συμβαλλομένων μερών,  θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων 

οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 

άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 

3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 

«Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε 

προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την 

τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας.  

Οι επί μέρους ποσότητες  των κατακυρωμένων  ειδών, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης 

(προϋπολογισμό σύμβασης). 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο 

Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες 
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του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να 

μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός τεσσάρων (4) 

ημερών εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 

– 13:00 μ.μ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν 

είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

         

                  ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από …………..2020 έως ………….2021,  για ένα (1) έτος [με αποκλειστικό δικαίωμα 

του νοσοκομείου για άσκηση παράτασης (προαίρεση)] ενός έτους , όποιο εκ των δύο ορίων –ποσό ή χρόνος- 

επέλθει πρώτο με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα έτος δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει 

υποχρεωτικά το δικαίωμα του για ετήσια παράταση.  

Διευκρίνηση: Η παράταση (προαίρεση)]  για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές δεν αφορά σε 

υπέρβαση τόσο των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού, όσο και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

αυτών. 

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση 

που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια ή άλλο κρατικό φορέα ή 

υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με 

τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 

Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την 

επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, 

εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του  αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από την οριστική-ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου  με έκδοση 
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εντάλματος πληρωμής επ’ ονόματι του  προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, 

Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου 

κ.λ.π.) . 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

               

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της με αρ………../2020 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά 

που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, 

σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ……/2020 Διακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # 

…………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. . Ο χρόνος ισχύος 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης, να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος 

κατά τρεις μήνες από τον συμβατικό χρόνο (ένα έτος). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα 

τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 

τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 

του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 

Δημοσίου.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 



 

Σελίδα 76 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, 

ισχύουν οι όροι του με αρ. ……./2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων 

(Διεθνούς) Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2017 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου 

κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του 

Αγρινίου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα 

από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και το άλλο πήρε ο 

προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                      Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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