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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

 
 

Έχοντας υπ’ όψιν το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της 
παρούσης, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 

Τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο, για τη 
σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 Ν. 4412/ 
2016, ως ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια «υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Υγειονομικού / Α.Ε.Α. για τα έτη 
2020 έως και 2022», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #372.580,62# €, συμπ/νων κρατήσεων 
και δαπανών, άνευ Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαίσιο» και στο Παράρτημα I «Τεχνικές Προδιαγραφές 
– Απαιτήσεις» της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

 

 

 

 Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELOS
ANTONINIS
Ημερομηνία: 2019.09.16 09:26:22 EEST
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 101 77 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS EL 30 

Τηλέφωνο 213 1520641 
Φαξ 213 1527082 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο logistics.div@hellenicpolice.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Υπαστυνόμος A΄ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος 

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

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

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη & Ασφάλεια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες πλην της προαναφερθείσας διεύθυνσης και στην 

ηλεκτρονική σελίδα:  www.astynomia.gr . 
γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο θα 
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
27 παρ. 4 και 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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Χρηματοδότηση της Σύμβασης 
Η δαπάνη για την εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο θα βαρύνει τον Λογαριασμό Εξόδων 2410103001 
«Αγορές υγειονομικού υλικού» του Φορέα 1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 8001/5/79-ι’-6 από 27/02/2019 Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 
(Α.Δ.Α. ΩΖ0Σ46ΜΚ6Π-5ΜΡ). 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης 

1.3.1  Αντικείμενο διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια  
«υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. 
για τα έτη 2020 έως και 2022» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Υγειονομικό υλικό. 

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 
Όπως αναλύονται στον επόμενο πίνακα (1.3.2.). 

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ Α.Ε.Α. 
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/ Α.Ε.Α. 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΚΑΤ’ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ Ν. 4412/16, 

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

#372.580,62# € 

2020 
#124.193,54# € 

2021 
#124.193,54# € 

2022 
#124.193,54# € 

Η εκτιμώμενη αξία ανά Τμήμα καθορίζεται επακριβώς  
σε επόμενο πίνακα. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Η δαπάνη για την εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο θα βαρύνει τον 
Λογαριασμό Εξόδων 2410103001 «Αγορές υγειονομικού υλικού» του 
Φορέα 1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 8001/5/79-ι’-6 από 27/02/2019 Έγκρισης 
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Α.Δ.Α. ΩΖ0Σ46ΜΚ6Π-5ΜΡ). 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

Σύνολο: 5,7256 % 
Ανάλυση: 
 2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ., η οποία επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο  2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & 

επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και 
Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 
Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος 
και η διαδικασία κρατήσεων. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

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

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  
με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  
με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, 
με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

 
1.3.2  Τμήματα της Σύμβασης – Ποσότητες – Αξία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε.Α. 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ & ΑΝΑ ΕΤΟΣ, 
 ΚΑΤ’ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ Ν. 4412/16 

ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)  

1 ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 33140000-3 #15.269,35# € 

2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 18424000-7 #68.124,19# € 

3 ΜΑΣΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 33157100-6 #14.920,97# € 

4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ 33199000-1 #16.571,77# € 

5 ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 18100000-0 #2.062,90# € 

6 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 33141800-8 #7.244,36# € 

Σύνολο:  #124.193,54# € 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

1. Τις διατάξεις : 

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

δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄-75), ως ισχύει. 
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- Του άρθρου 6 «Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας» του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων 
του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 283), ως ισχυει. 

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

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

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

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

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

- Του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’ 153), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (Α΄-112), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄-
204), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του άρθρου 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 120), ως ισχύει. 

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

- Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄-73), ως ισχύει. 

- Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄- 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄-74) ως ισχύει. 

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

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

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

- Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 
4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α΄-240). 

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

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

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

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

(Α΄-34), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ - 145), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο 
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Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής 
μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» (A΄-235), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 21/2017 «Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και 
Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση Π.Δ/των 178/2014, 14/2001 και 
584/198.» (Α΄-35). 

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

- Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων.» (Α’119). 

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

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

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

- Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄-1276), ως ισχύει. 

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

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

- Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων - Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)» ( Β΄-969), ως ισχύει.   

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

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

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

- Υπ’ αριθ. 8001/5/79-ι’-6΄ απο 27-02-2019 του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. 
«Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2020 έως και 2022 στον Λογαριασμό 
2410103001 «Αγορές υγειονομικού υλικού» του Φορέα 1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης» (Α.Δ.Α. ΩΖ0Σ46ΜΚ6Π-5ΜΡ). 

- Υπ’ αριθ. 8028/1/88 από 08-05-2019 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης «Σύσταση - 
Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών - Αξιολόγησης Τεχνικών 
Προσφορών, που αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της 
Δ/νσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. για τα έτη 2020 έως και 2022» (ΑΔΑ: Ω7ΠΔ46ΜΚ6Π-9ΣΗ). 

-  Υπ’ αριθ. 80 από 18-07-2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄- 3058). 

- Yπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/679 από 06.08.2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.» 
(Υ.Ο.Δ.Δ.΄- 545).  
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- Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/448 από 24-8-2019 του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο 
Υπουργειο Προστασιας του Πολιτη επι θεματων Δημοσιας Ταξης» (Β΄ – 3264). 

 
 
3.  Τα έγγραφα: 
- Το υπ’ αριθ. 1311/19/429592 από 27-02-2019 αίτημα (πρωτογενές) της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών / Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.Μ. : 19REQ004530984).  
- Το υπ’ αριθ. 1311/19/1526598 από 18-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

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

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 13-9-
2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 78657 

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

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : www.astynomia.gr στην διαδρομή :  

Οδηγός του Πολίτη ► Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί ► 2019. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
16-9-2019 18-10-2019 

& ΩΡΑ : 14:00΄ 
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κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της Σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης Σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Συμφωνίας - Πλαίσιο (Α.Δ.Α.Μ. : 19PROC005560512), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

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

 Η παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 

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

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και 
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων 
αποκλειστικά μέχρι και την 01-10-2019 και ώρα 14:00΄ και μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1. Ως εκ 
τούτου, αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) κατόπιν αιτήσεώς 
τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το 
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή με 
διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο δεν εξετάζονται. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας 
διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

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

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

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

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

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

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Συμφωνίας-Πλαίσιο έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της 5.10.1961, που κυρωθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 
τα ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνουν αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙII της παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

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

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

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

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

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

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

19PROC005560842 2019-09-16



Υπ’ αριθ. 18/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α. Σελίδα 14 

 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

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

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

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

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

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

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

ή / και 

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

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412 / 
2016, ως ισχύει, 

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

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

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

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

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

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

 

Κριτήρια Επιλογής 

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

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

σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2016, 2017 και 2018 ύψους ίσου ή μεγαλύτερου με το 
1/3 της εκτιμώμενης αξίας (προ Φ.Π.Α.) του τμήματος ή του αθροίσματος των τμημάτων  της 
παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο (για τα οποία συμμετέχει), ως ορίστηκε στην παράγραφο 1.3 της 
παρούσας Διακήρυξης. Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της 
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τριετίας, θα πρέπει να διαθέτει τον αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών για το χρονικό διάστημα της 
λειτουργίας του. 

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

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

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

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς : 

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

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

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν πληροί τις ελάχιστες 
αναγκαίες απαιτήσεις, αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα και την 
χρηματοοικονομική του επάρκεια, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, μπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 
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προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, 
προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις.  
Σ’ αυτή την περίπτωση ο προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. του (μέρος ΙΙ – 
παραγραφος Γ΄), οτι θα στηριχτει σε τριτους (αλλους οικονομικους φορεις), σημειωνοντας την 
αντίστοιχη ένδειξη και επισυνάπτει χωριστά έντυπα Ε.Ε.Ε.Σ, για κάθε οικονομικό φορέα που θα του 
παράσχει στήριξη. Στα επισυναπτόμενα χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. των οικονομικών φορέων, που θα 
παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα, δηλώνεται αντίστοιχα ο, κατά περίπτωση, νόμιμος 
εκπρόσωπός τους, ο οποίος και θα υπογράψει ψηφιακά το ηλεκτρονικό αρχείο (.pdf) που θα παραχθεί. 
Κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. των οικονομικών φορέων που θα παράσχουν στήριξη στον 
προσφέροντα, πέραν των δηλώσεων που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV, δηλαδή 
οι σχετικές με την ή τις ικανότητές τους, στις οποίες θα στηριχτεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 
πληροφορίες.  

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

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

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

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

α) τα δικαιολογητικα που αφορουν την παραγραφο 1 του αρθρου 73, την περιπτωση γ΄ της 
παραγραφου 2 του αρθρου 73  και την περιπτωση β΄ της παραγραφου 4 του αρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

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

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

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

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

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
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κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5), όπως έχουν δηλωθεί στο χωριστά 
υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. από πλευράς των άλλων φορέων. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
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φορέα. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 
Μητρώου / Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο TAXISnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγραφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περιπτωση β΄ της παραγραφου 2.2.3.3, το εγγραφο η το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν 
την υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 περ. γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγραφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περιπτωση β΄ της παραγραφου 2.2.3.3, (παράγραφοι 1, 2  
περιπτωσεις α΄ και β΄ και 4 περιπτωση β΄ του αρθρου 73 του Ν. 4412/2016), το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.  

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

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

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, εκδοθέν 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντιστοιχου επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ 
του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την  
υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
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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 Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του N. 4412/2016, ως ισχύει.  
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Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  

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

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79Α, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

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

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης με τίτλο: “Τεχνικές Προδιαγραφές - 
Απαιτήσεις”, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα. 
Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της Συμφωνίας-
Πλαίσιο υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τμήμα της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο που προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
επίσης και τους υπεργολάβους που προτείνει.   
Ο οικονομικός φορέας, εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου καλύψει την 
απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας Διακήρυξης, θα δηλώσει τους 
οικονομικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί  και τη στήριξη που θα λάβει από αυτούς.  

Εφόσον υποβληθούν ιδιωτικά έγγραφα εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, αυτά γίνονται 
αποδεκτα ειτε κατα τα προβλεπομενα στις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειτε και σε απλη 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει του προσφεροντος οικονομικου φορεα στην οποια βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 
79Α του Ν. 4412/2016), του οικονομικού φορέα, μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
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Εφόσον υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 εντός του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς, πρέπει να έχουν συνταχθεί και υπογραφεί ψηφιακά από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο  (ως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016),του 
οικονομικό φορέα μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

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

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται αποκλειστικά, επί ποινή απορρίψεως, στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του Συστήματος. Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και υποβάλλεται από τον προσφέροντα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1. 
Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του 
παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

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

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

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

Α. Τιμές 

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

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

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

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

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

 
Ως απαράδεκτες, θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες :  

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

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

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

δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.  
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε, υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια ειδών οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 88 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχυει (Α΄-147)] σε σχέση με τα αγαθά, θα απαιτηθούν από τους οικονομικούς 
φορείς εξηγήσεις, σύμφωνα με το αρθρο 88 Ν. 4412/2016, ως ισχυει (Α΄-147). Σε περίπτωση μη 
ικανοποιητικών απαντήσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. 

Β. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 

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

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

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

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

Δ. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα στοιχεία που 
απαρτίζουν την οικονομική προσφορά υπογράφονται από κάθε οικονομικό φορέα - μέλος της ένωσης, 
όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, εκτός αν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος και έχει νομίμως 
εξουσιοδοτηθεί σχετικά για τον σκοπό αυτό, ο οποίος πρέπει να προσδιορίζεται στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό με το οποίο συστάθηκε η ένωση. 

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

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

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

παρούσα Διακήρυξη και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενα φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»), 2.4.4 (Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική 
προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των 
προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 25-10-2019  και περί ώρα 10:00’. 

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

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα ακολουθούνται τα εξής στάδια: 

α) Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών: 

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

 Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3.1 
της παρούσας, και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.  
Παράλληλα, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών προβαίνει σε έλεγχο και 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 
2.4.3.2 της παρούσας, και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς το αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής ως προς την αποδοχή ή μη των τεχνικών προσφορών, συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό. 
Σημειώνεται ότι, δεν εξετάζονται υπομνήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων επί των 
δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικών προσφορών άλλων υποψηφίων, τα οποία αποστέλλονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή : α) με διαφορετική διαδικασία από αυτή που περιγράφεται στην 
παράγραφο 2.1.3 της παρούσας και β) μετά την κοινοποίηση της ημερομηνίας αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 

 
β) Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών:  
 Η Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής, προβαίνει στην αποσφράγιση των (ηλεκτρονικών και έντυπων) οικονομικών 

19PROC005560842 2019-09-16



Υπ’ αριθ. 18/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α. Σελίδα 28 

 

προσφορών όλων των διαγωνιζόμενων, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 
4412/2016. Ακολούθως, καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό τις οικονομικές προσφορές, τα 
υποβληθέντα αυτών ηλεκτρονικά / έντυπα έγγραφα, μονογράφει δε και σφραγίζει όλα τα έντυπα  
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 

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

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

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

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

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο 

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

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

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί 
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 
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β) και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

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

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

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

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, πρέπει να ισχύει μέχρι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες μετά τη λήξη 
ισχύος της  Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

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

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

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  των εκτελεστικών Συμβάσεων και εγγύηση προκαταβολής. 

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

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

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

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

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

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

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και κάθε εκτελεστικής Σύμβασης που ήθελε συναφθεί, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης, οι όροι του 
συμφωνητικού εγγράφου της Σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον 
ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2  Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του Ν. 2939/2001.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α.) που τηρείται στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού Ε.Μ.Π.Α. του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

4.4 Υπεργολαβία  

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

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

4.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.7.2 της παρούσας. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

Η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβου, ελέγχεται με την εξέταση του 
Ε.Ε.Ε.Σ. που υποχρεωτικά υποβάλλεται χωριστά από αυτόν. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι 
παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά 
δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης (Ε.Ε.Ε.Σ.). 
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4.5 Τροποποίηση Συμφωνίας-Πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής Εκτελεστικής Σύμβασης. 

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

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

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

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας 
που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 

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

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

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών 
πληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» του Ν. 4152/2013. 

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

Η δαπάνη για την εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο θα βαρύνει τον Λογαριασμό Εξόδων 2410103001 
«Αγορές υγειονομικού υλικού» του Φορέα 1043_201_00.000.00 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 8001/5/79-ι’-6 από 27/02/2019 Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 
(Α.Δ.Α. ΩΖ0Σ46ΜΚ6Π-5ΜΡ). 

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

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

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

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

ε) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών 
θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, 
ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων. 
 

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

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

5.1.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο 
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης 
πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν : 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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

5.4 Δικαστική Επίλυση διαφορών   

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

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

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

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

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

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

6.2  Παραλαβή προμήθειας - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές- 
Απαιτήσεις». Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 
γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις». Το κόστος 
της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών, κατά περίπτωση) ανά 
είδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα πρωτόκολλα που 
συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στον ανάδοχο. 
Ακολούθως και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, ο Ανάδοχος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι δεν δύναται να εκδοθεί τιμολόγιο προ της ημερομηνίας κοινοποίησης 
του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περιπτωσης β΄ της παραγραφου 11 του αρθρου 221  
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα 
της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν 
οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από 
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους, στο Παράρτημα I / Τεχνικές Προδιαγραφές - 
Απαιτήσεις, χρόνους. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών– Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 
2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

6.4 Λοιποί ειδικοί όροι 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

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

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

4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
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5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων (πλην 
ΦΠΑ), τελών κλπ. 

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

7.1 Ανάθεση – Σύναψη εκτελεστικής Σύμβασης  

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

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

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

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

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

 

7.2 Εκτέλεση εκτελεστικής Σύμβασης  

Η εκτελεστική Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο.  

2. Παρελήφθησαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες των ειδών.  
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις 
 

 

 

Προμήθεια υγειονομικού 

υλικού για τα έτη 2020, 2021 

και 2022 

 

 

  

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 
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Μέρος I 

 

Εισαγωγή 

Με την υπ’ αριθ. 8028/1/88 από 8-5-2019 Απόφαση της κας Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, 

συστάθηκε/συγκροτήθηκε Επιτροπή Κατάρτισης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών-Αξιολόγησης 

Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών της 

Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΑΕΑ για τα έτη 2020, 2021 

και 2022. 

 Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών καλύπτει τα είδη με τις λεπτομερείς τεχνικές 

προδιαγραφές τους, τις απαιτήσεις, καθώς και τον τρόπο παραλαβής και ελέγχου των υπό προμήθεια 

ειδών. 

Τμήματα προμήθειας 

Η προμήθεια των ειδών υγειονομικού υλικού διαιρείται σε έξι (6) ομαδοποιημένα τμήματα με κριτήριο 

τη συνάφεια των ειδών, τις ανάγκες των Υπηρεσιών και τα στοιχεία της αγοράς. 

Τα τμήματα με τον αριθμό CPV και το αντίστοιχο μέγιστο συνολικό ποσό που αναλογεί σε καθένα από 

αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Tμήματα CPV Τίτλος - Περιγραφή Συνολικό ποσό με 
Φ.Π.Α. 

Τμήμα 01 33140000-3 ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 18.934 € 

Τμήμα 02 18424000-7 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΩΝ 84.474 € 

Τμήμα 03 33157100-6  ΜΑΣΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 18.502 € 

Τμήμα 04 33199000-1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 
ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ 20.549 € 

Τμήμα 05 18100000-0 ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.558 € 

Τμήμα 06 33141800-8 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8.983 € 

 

Αρκτικόλεξα  

 

Αρκτικόλεξο Ανάπτυξη 

Α.Ε.Α Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Δ.Ε.Ε. Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 

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

Υ.Β.Β.Ε.Α. Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων 

 

 

19PROC005560842 2019-09-16



Υπ’ αριθ. 18/2019 Διακήρυξη Α.Ε.Α. Σελίδα 45 

 

Μέρος II 

 

Γενικοί όροι 

Οι γενικοί όροι αναφέρονται στον χρόνο, τόπο και τρόπο παραλαβής του συνόλου της προμήθειας και 

ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης του συνόλου των τμημάτων της σύμβασης, πλην των 

ειδικότερων όρων που ορίζονται στους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και στους λοιπούς όρους 

κάθε τμήματος, οι οποίοι και κατισχύουν των γενικών όρων. 

Τρόπος Κατάθεσης Προσφορών 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών θα πρέπει να  είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. Για τα προκηρυσσόμενα είδη αποδεκτές θα γίνονται οι προσφορές υπό τον όρο ότι η 

συνολική προσφερόμενη ποσότητα (τεμάχια ή όγκος ή βάρος) δεν είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

συνολικά αιτούμενη ανά είδος.  

Χρόνος παράδοσης των Ειδών 

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της 

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

στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και στους λοιπούς όρους. Σε περίπτωση που στο χρόνο 

παράδοσης μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος αυτός δεν προσμετράται. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία στην οποία πρόκειται να παραδοθούν τα υπό 

προμήθεια υλικά για την ημερομηνία που προτίθεται να τα παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται πάντα κατόπιν σχετικής συνεννόησης 

του προμηθευτή με την αρμόδια Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των υλικών. 

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής των Ειδών 

Παραλαβή των Υλικών 

Κατά την οριστική παραλαβή των ειδών η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής διενεργεί 

ποιοτικό/μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης, το οποίο και κοινοποιεί στον προμηθευτή. Στην παραλαβή καλείται να 

παραστεί εφόσον επιθυμεί και ο προμηθευτής. 

Μετά από κάθε παράδοση υλικού στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας (Δ.Ε.Ε, Διεύθυνση 

Υγειονομικού/ΑΕΑ, Υ.Ε.Ε.Β.Ε) όπως αυτή ορίζεται στους λοιπούς όρους κάθε τμήματος του Πίνακα 

Τεχνικών Προδιαγραφών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην αντίστοιχη Υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρημένο από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, στο οποίο να αναγράφεται η 

ημερομηνία παράδοσης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

παραδόθηκε. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, παραδίδει αυτά προς 

αποθήκευση, στον αρμόδιο υπάλληλο της εκάστοτε Υπηρεσίας, για τις ανάγκες της οποίας 

διενεργήθηκε η προμήθεια.  
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Απόρριψη υλικών λόγω παρεκκλίσεων από τους όρους της σύμβασης 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής απορρίψει υλικό, πρέπει σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 να αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις 

που παρουσιάζει από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και να γνωματεύσει 

αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Αντικατάσταση Απορριφθέντων Ειδών 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, 

σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής μπορεί να εγκρίνει 

την αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

Τόπος παράδοσης των Ειδών 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στις Υπηρεσίες για 

τις οποίες προορίζονται, όπως αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους 

λοιπούς όρους κάθε τμήματος. Ο τίτλος των Υπηρεσιών με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία 

επικοινωνίας των αρμοδίων είναι : 

α/α Υπηρεσία Διεύθυνση Παράδοσης Τηλέφωνο επικοινωνίας 

1 

Διεύθυνση 

Εγκληματολογικών 

Ερευνών 

(Δ.Ε.Ε.) 

Λεωφόρος Αθηνών και 

Αντιγόνης αρ. 2-6, 

Τ.Κ. 104 42, Αθήνα 

210-5103068 

2 

Υποδιεύθυνση 

Εγκληματολογικών 

Ερευνών Βορείου 

Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) 

Μοναστηρίου αρ. 326, 

4ος όροφος  

Τ.Κ. 541 21, Θεσσαλονίκη 

 

2310-388582 

3 
Διεύθυνση 

Υγειονομικού/ΑΕΑ 

Πειραιώς αρ. 153 

Τ.Κ. 118 54, Αθήνα 
210-3482400 
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Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

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

τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του και να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των ειδών. 

Η μέριμνα της μεταφοράς των ειδών στην έδρα της εκάστοτε Υπηρεσίας, καθώς και το συνεπαγόμενο 

κόστος αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. 

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή τους. 

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής κατά την οριστική παραλαβή τους από 

την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και ειδικότερα η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι 

προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια είδη 

να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον ενός (1) έτους (12 μηνών), από την παράδοση τους στην 

Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις ή 

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

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 
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Μέρος III 

 

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας, στον τύπο 

συσκευασίας που ορίζεται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, εφόσον αναγράφεται αυτό ρητά 

στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή στη στήλη «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ»  ή στο στοιχείο 

«ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ» . 

Απαιτήσεις πιστοποιήσεων, Υπηρεσίες όπου θα γίνει η παράδοση των ειδών και λοιπές ρυθμίσεις, 

αναφέρονται στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στο στοιχείο «ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ»  κάθε 

τμήματος. 

Όπου προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις ειδών στις Υπηρεσίες, αυτές θα εκτελεστούν όπως 

περιγράφεται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και στους λοιπούς όρους κάθε τμήματος. 

Παρακάτω ακολουθεί ο Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών διαιρεμένος σε τμήματα, με τους λοιπούς 

όρους κάθε τμήματος, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 1:  ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV:33140000-3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:  18.934  € 

1.  Βαμβάκι 

Βαμβάκι υδρόφιλο. Ιατρικό 100 τοις 
εκατό φυσικό βαμβάκι, σε στρώσεις 
ζικ ζακ ,σε πρακτικό σακουλάκι που 

ανοίγει και κλείνει με κορδόνι. 
Γενικής χρήσης ως απορροφητικό 
υλικό και επένδυση προστασίας 

στους τομείς της ιατρικής και της 
υγιεινής. 

Συσκευασία  
≥150 gr 216 

2.  Αντικολλητικές  
γάζες-κομπρέσες 

Αντικολλητικές  γάζες-κομπρέσες 
Διαστάσεων: 15×15 (±5).  5 τεμαχίων 18 

3.  Γάζες 5Χ5 

Κομπρέσες  γάζας , μη 
αποστειρωμένες  , με 8 

αναδιπλώσεις ανά κομπρέσα και 
όλες τις άκρες διπλωμένες 

εσωτερικά. Υφασμένη με 100 τοις 
100 βαμβακερό νήμα που της 
προσδίδει υψηλή και ταχεία 

απορροφητικότητα .διαστάσεις 
κομπρέσας 5εκ.x 5εκ. συσκευασία 

100 τεμαχίων. 

Κουτί 100 
τεμαχίων 

203 

4.  Γάζες 10Χ10 Κομπρέσες  γάζας , μη 
αποστειρωμένες  ,με 8 αναδιπλώσεις Κουτί 100 343 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ανά κομπρέσα και όλες τις άκρες 
διπλωμένες εσωτερικά. Υφασμένη 
με 100 τοις 100 βαμβακερό νήμα 

που της προσδίδει υψηλή και ταχεία 
απορροφητικότητα, διαστάσεις 

κομπρέσας 10 εκ.x 10 εκ. 
συσκευασία 100 τεμαχίων. 

τεμαχίων 

5.  
Αυτοκόλλητα 

επιθέματα 
μικροτραυμάτων 

Υποαλλεργικά, αδιάβροχα 
αποστειρωμένα επιθέματα με ταινία 

από πλαστικό στο χρώμα του 
δέρματος. Κατάλληλα για κάλυψη 

μικροτραυμάτων. 

 20 τεμαχίων 
(περιλαμβάνει 3 

μεγέθη) 
35 

6.  Αιμοστατικές 
λαβίδες 

Μεταλλικές, ανοξείδωτες-ευθείες 
μεγέθους ≤16cm (Pean). Τεμάχιο 34 

7.  
Αλκοολούχος 

λοσιόν 95 ° 
(οινόπνευμα) 

Αλκοολούχος λοσιόν 70-95 βαθμών, 
προϊόν εφάμιλλο του καθαρού 

οινοπνεύματος, 70-95 βαθμούς, η 
σύνθεσή του περιέχει αιθυλική 

αλκοόλη 70-95 βαθμούς 
μετουσιωμένη με άρωμα ή 

γλυκερίνη. προϊόν τοπικής χρήσης. 

Συσκευασία ≤250 
ml  432 

8.  

Κουτιά 
απόρριψης 

βελόνας 
(κίτρινα) 

Να είναι πλαστικά απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών 

αντικειμένων .Να φέρουν ειδικά 
σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές 
εγκοπές που να επιτρέπει την 

ασφαλή απομάκρυνση των 
χρησιμοποιημένων βελονών από τη 

σύριγγα. 

Τεμάχιο 58 

9.  
Σύριγγες  

ινσουλίνης με 
βελόνα 27 G 

Σύριγγα PIC 1ml με ενσωματωμένη 
αποσπώμενη βελόνα G21X1/2.Μιας 
χρήσης αποστειρωμένη , μη τοξική 

,στείρα πυρετογόνων και 
συσκευασμένη μεμονωμένα σε 

blister. 

Κουτί  100 
τεμαχίων 

87 

10.  Σύριγγες 5ML 

Σύριγγα 3 μερών χωρητικότητας 
5ml και διαστάσεις βελόνας  

G21X1.Αποστειρωμένη ανά μία, μη 
τοξική και στείρα πυρετογόνων, ενώ 
να προορίζεται μόνο για μια χρήση 

.Κατάλληλη για κάθε ιατρική χρήση. 

Κουτί  100 
τεμαχίων 

38 

11.  Σύριγγες 10ML 

Σύριγγα 3 μερών χωρητικότητας 
10ml και διαστάσεις βελόνας  

G21X1.Αποστειρωμένη ανά μία, μη 
τοξική και στείρα πυρετογόνων, ενώ 
να προορίζεται μόνο για μια χρήση. 
Κατάλληλη για κάθε ιατρική χρήση. 

Κουτί  100 
τεμαχίων 

23 

12.  
Ρολό 

εξεταστικής 
κλίνης 50εκ. 

Αδιάβροχο πλήρως 
,πλαστικοποιημένο με δύο φύλλα 
από ανθεκτικά υλικά (χαρτί και 

Κουτί  12 
τεμαχίων 

203 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

πλαστικό μαζί), ειδικό να μην 
περνάνε τα βιολογικά υλικά, με 

διαγράμμιση για κόψιμο. Το υλικό 
κατασκευής να είναι καλής 
ποιότητας έτσι ώστε να μην 

διαλύεται εύκολα κατά τη διάρκεια 
της χρήσης. 

13.  Χαρτοβάμβακας 
5Kg 

Χαρτοβάμβακας 5 κιλών σε 
διπλωμένα φύλλα, χαρτοβάμβακας 
λευκός ,απορροφητικός, απαλός και 
ανθεκτικός στη χρήση, από 100 τοις 

εκατό λευκασμένο χημικό πολτό. 

Τεμάχιο 

55 

 

 

14.  

Στριπς 
μικροτραυμάτων 

πλαστικά, 25 Χ 
72mm 

Στριπς μικροτραυμάτων 25x72mm. 
Αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 

επίθεμα με ταινία από πλαστικό στο 
χρώμα του δέρματος. Κατάλληλο για 

κάλυψη μικροτραυμάτων. 

Κουτί  50 
τεμαχίων 

84 

15.  Φλεβοκαθετήρες 
ροζ 20G 

Φλεβοκαθετήρες αποστειρωμένοι, 
μ.χ δύο δρόμων με ανοξείδωτη 

σιλικοναρισμένη και λοξοτομημένη 
βελόνα για εύκολη διείσδυση στη 

φλέβα του ασθενή. Γωνιώδη 
αυλακωτά πτερύγια για ασφαλή 

στήριξη. Ακτινοσκιερή γραμμή για 
την ακριβή ανίχνευση της θέσης 

του.καπακι luer για κλείδωμα όταν 
ο φλεβοκαθετήρας δεν 
χρησιμοποιείται. Ειδικά 

σχεδιασμένο καπάκι ασφαλείας για 
να καλύπτει τη θύρα έγχυσης και να 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
μολύνσεων . 

                Τεμάχιο 48 

16.  Φλεβοκαθετήρες 
μπλε 22G 

Φλεβοκαθετήρες αποστειρωμένοι, 
μ.χ. δύο δρόμων με ανοξείδωτη 

σιλικοναρισμένη και λοξοτομημένη 
βελόνα για εύκολη διείσδυση στη 

φλέβα του ασθενή. Γωνιώδη 
αυλακωτά πτερύγια για ασφαλή 

στήριξη. Ακτινοσκιερή γραμμή για 
την ακριβή ανίχνευση της θέσης 

του, καπάκι luer για κλείδωμα όταν 
ο φλεβοκαθετήρας δεν 
χρησιμοποιείται. Ειδικά 

σχεδιασμένο καπάκι ασφαλείας για 
να καλύπτει τη θύρα έγχυσης και να 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
μολύνσεων . 

Τεμάχιο 54 

17.  Βελόνες 
πράσινες 21G 

Βελόνες για σύριγγες. Κάθε βελόνα 
είναι αποστειρωμένη ανά μία και 

συσκευασμένη σε συσκευασία 
blister. Κάθε βελόνα προορίζεται 
αυστηρά για μια χρήση και δεν 

Κουτί  50 
τεμαχίων 

34 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

επαναποστειρώνεται. Διαθέτει 
καπάκι που καλύπτει τη βελόνα 

πριν και μετά τη χρήση προς 
αποφυγή τραυματισμών. 

18.  Βελόνες 
πορτοκαλί 25G 

Βελόνες για σύριγγες. Κάθε βελόνα 
είναι αποστειρωμένη ανά μία και 

συσκευασμένη σε συσκευασία 
blister. Κάθε βελόνα προορίζεται 
αυστηρά για μια χρήση και δεν 
επαναποστειρώνεται. Διαθέτει 

καπάκι που καλύπτει τη βελόνα 
πριν και μετά τη χρήση προς 

αποφυγή τραυματισμών. 

Κουτί 50 
τεμαχίων 

42 

19.  
Αυτοκόλλητη 

ταινία μετάξι 2,5 
εκ. 

Αυτοκόλλητη υποαλλεργική  
επιδεσμική ταινία από συνθετικό 
μετάξι, να διατίθεται σε ρολό σε 

διάσταση 2,5εκ. 

Τεμάχιο 542 

20.  
Αυτοκόλλητη 

ταινία μετάξι 5 
εκ. 

Αυτοκόλλητη υποαλλεργική 
επιδεσμική ταινία από συνθετικό 

μετάξι σε διάσταση 5εκ. 

Κουτί 12 
τεμαχίων 

36 

21.  Βαμβακερός 
επίδεσμος 12εκ. 

Επίδεσμοι έσω γύψου από 
συνθετικό βαμβάκι. Χρησιμοποιείται 

σαν επένδυση κάτω από τον γύψο 
για προστασία του δέρματος και 
μεγαλύτερη άνεση του ασθενή. 

Τεμάχιο 87 

22.  Ελαστικοί 
επίδεσμοι 10 εκ. 

Ελαστικός επίδεσμος για τη 
συγκράτηση επιθεμάτων και 

κομπρέσων. Να μην γλιστρά και να 
ακολουθεί τις κινήσεις του σώματος. 

Τεμάχιο 218 

23.  Ελαστικοί 
επίδεσμοι 8 εκ. 

Ελαστικός επίδεσμος για τη 
συγκράτηση επιθεμάτων και 

κομπρέσων. Να μην γλιστρά και να 
ακολουθεί τις κινήσεις του σώματος. 

Τεμάχιο 199 

24.  
Γυψεπίδεσμος 
συνθετικός 10 

εκ. 

Nα αποτελεί προσομοιωτή 
ακινητοποίησης για σοβαρά 

τραύματα και κατάγματα μελών. Να 
είναι έτοιμο προς βύθιση στο νερό, 

να απορροφά γρήγορα και 
ομοιόμορφα. Να διαθέτει κρεμώδη 
υφή. Να στεγνώνει πλήρως ύστερα 

από 12-24 ώρες. 

Τεμάχιο 42 

25.  
Γυψεπίδεσμος 

συνθετικός 12,5 
εκ. 

Nα αποτελεί προσομοιωτή 
ακινητοποίησης για σοβαρά 

τραύματα και κατάγματα μελών. Να 
είναι έτοιμο προς βύθιση στο νερό, 

να απορροφά γρήγορα και 
ομοιόμορφα. Να διαθέτει κρεμώδη 
υφή. Να στεγνώνει πλήρως ύστερα 

από 12-24 ώρες. 

Τεμάχιο 42 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

26.  
Απολυμαντικό 

εργαλείων 5 
λίτρων 

Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης 
χειρουργικών εργαλείων, 

ενδοσκοπίων και λοιπών οργάνων . 
Συσκευασία έως 5 λίτρων. 

Τεμάχιο 8 

27.  Μάσκα οξυγόνου 
ενηλίκων 

Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό 
σωλήνα 200εκ. περίπου και 

κατασκευασμένη από ιατρικό pvc, 
υποχρεωτικά άχρωμη και διαφανής 

.Να έχει ρυθμιζόμενο επιρρίνιο 
έλασμα για να  επιτρέπει την σωστή 

εφαρμογή και να εμποδίζει τις 
διαρροές οξυγόνου. 

Τεμάχιο 43 

28.  Μάσκα neb 
ενηλίκων 

Διαφανής μαλακή ,άνετη για τον 
ασθενή , να συνδέεται εύκολα με 
ροόμετρο οξυγόνου και να μην 

αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές 
.Νεφελοποίηση των 5ml σε 10min. 
Μεγάλες πλευρικές οπές .Το ποτήρι 

νεφελοποίησης να είναι 
χωρητικότητας άνω των 5ml και ο 

σωλήνας μήκους τουλάχιστον 
180εκ. Αποτελεσματική 

νεφελοποίηση ακόμα όταν ο 
ασθενής είναι σε ύπτια θέση. 

Τεμάχιο 32 

29.  Γλωσσοπίεστρα 
αποστειρωμένα 

Γλωσσοπίεστρα 15 cm περίπου , 
αποστειρωμένα .Καλής ποιότητας. 

Χωρίς ακίδες. 

Κουτί 100 
τεμαχίων 

142 

30.  
Γάζες 

αυτοκόλλητες 
7,5X5 

Επιθέματα γάζας αυτοκόλλητα 7,5 x 
5εκ. Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα 
επιθέματα για κάλυψη τραυμάτων 
.Αποτελούνται από απορροφητική 

αντικολλητική γάζα για την 
απορρόφηση των εκκρίσεων χωρίς 

να κολλούν στο τραύμα και 
αυτοκόλλητο επίθεμα με 

υποαλλεργική συγκολλητική ουσία 
που επιτρέπει στο δέρμα να 

αναπνέει. Κάθε επίθεμα να έχει 
διάσταση 7,5Χ5 και να είναι 
συσκευασμένο ανά τεμάχιο. 

Κουτί  50 
τεμαχίων 

157 

31.  
Γάζες 

αυτοκόλλητες 
10X10 

Επιθέματα γάζας αυτοκόλλητα 
10x10εκ. Αυτοκόλλητα 

αποστειρωμένα επιθέματα για 
κάλυψη τραυμάτων .Αποτελούνται 
από απορροφητική αντικολλητική 

γάζα για την απορρόφηση των 
εκκρίσεων  χωρίς να κολλούν πάνω 

στο τραύμα . Αυτοκόλλητα 
επιθέματα με υποαλλεργική  

συγκολλητική ουσία που επιτρέπει 
στο δέρμα να αναπνέει. Κάθε 

επίθεμα να έχει διάσταση 

Κουτί  50 
τεμαχίων 

171 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

10εκ.x10εκ.και να είναι 
συσκευασμένο ανά τεμάχιο σε 

χάρτινη συσκευασία. 

32.  
Αυτοκόλλητα 

οφθαλμικά 
επιθέματα 

Ταμπόν ,κατασκευασμένα από 
οφθαλμολογικό  βαμβάκι 

εξαιρετικής ποιότητας και γάζας. 
είναι μη αποστειρωμένα. 

Κουτί  50 
τεμαχίων 

18 

33.  
Χαρτί 

καρδιογράφου 
63mmX30 

Θερμογραφικό χαρτί 
ηλεκτροκαρδιογράφου σε ρολό. Οι 

διαστάσεις του ρολού να είναι 
πλάτος 63mm και μήκος 30μέτρα. 

Τεμάχιο 83 

34.  
Χαρτί 

καρδιογράφου 
110mmX140 

Θερμογραφικό χαρτί 
ηλεκτροκαρδιογράφου σε πακέτο. 
Οι διαστάσεις του κάθε φύλλου να 

είναι 110x140 και το πακέτο να 
περιέχει 300φύλλα. 

Τεμάχιο 60 

35.  
Χαρτί 

καρδιογράφου 
80mmX20 

Θερμογραφικό χαρτί 
ηλεκτροκαρδιογράφου σε ρολό.οι 

διαστάσεις του ρολού να είναι 
πλάτος 80mm και μήκος 20μέτρα. 

Τεμάχιο 50 

36.  Δοχείο συλλογής 
ούρων πλαστικό 

Ημιδιαφανές των 100ml με βιδωτό 
πώμα ,ανθεκτικό και με ετικέτα για 

αναγραφή των στοιχείων. 
Τεμάχιο 132 

37.  
Φακελάκια 

αποστείρωσης 
90 Χ 260 mm 

Να κλείνουν  χωρίς τη βοήθεια 
θερμοκολλητικού  μηχανήματος με 
αυτοκόλλητη πλευρά. Να φέρουν 
έγχρωμη πλαστική και ανθεκτική 
χάρτινη πλευρά βάρους άνω των 

6,5gr/m(+-)5gr,οι πλαϊνές 
συγκολλήσεις να έχουν πολλαπλές 

ραφές για ασφάλεια ,με τριπλή 
συγκόλληση. Να έχουν δείκτες 
αποστείρωσης  στην πρόσθια 

επιφάνεια εκτός περιοχής εργασίας , 
κατάλληλες για αποστείρωση στον 

ατμό. 

Κουτί  200 
τεμαχίων 

5 

38.  
Φακελάκια 

αποστείρωσης 
60Χ110mm 

Να κλείνουν  χωρίς τη βοήθεια 
θερμοκολλητικού  μηχανήματος με 
αυτοκόλλητη πλευρά. Να φέρουν 
έγχρωμη πλαστική και ανθεκτική 
χάρτινη πλευρά βάρους άνω των 

6,5gr/m(+-)5gr,οι πλαϊνές 
συγκολλήσεις να έχουν πολλαπλές 

ραφές για ασφάλεια ,με τριπλή 
συγκόλληση. Να έχουν δείκτες 
αποστείρωσης  στην πρόσθια 

επιφάνεια εκτός περιοχής εργασίας , 
κατάλληλες για αποστείρωση στον 

ατμό. 

Κουτί 200 
τεμαχίων 

3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

39.  Ταινία σύγκλισης 
τραυμάτων μπλε 

Ταινία τραυμάτων steri-strip, 
παρέχει υποστήριξη της πληγής και 
αυξάνει την αντοχή σε εφελκυσμό 

της πληγής σε σύγκριση με τα 
ράμματα, ο μη- επεμβατικός της 

σχεδιασμός βοηθά στη μείωση των 
ουλών και τον κίνδυνο της 

μόλυνσης, όπως τα ράμματα και οι 
συνδετήρες. Να είναι στείρα 

μικροβίων και υποαλλεργική. 

Τεμάχιο 23 

40.  
Ταινία σύγκλισης 

τραυμάτων 
πορτοκαλί 

Ταινία τραυμάτων steri-strip, 
παρέχει υποστήριξη της πληγής και 
αυξάνει την αντοχή σε εφελκυσμό 

της πληγής σε σύγκριση με τα 
ράμματα, ο μη- επεμβατικός της 

σχεδιασμός βοηθά στη μείωση των 
ουλών και τον κίνδυνο της 

μόλυνσης, όπως τα ράμματα και οι 
συνδετήρες. Να είναι στείρα 

μικροβίων και υποαλλεργική. 

Τεμάχιο 24 

41.  Αντισηπτικό 
χεριών 500 ml 

Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα 
σε μορφή τζελ για την υγιεινή 

αντισηψία χεριών και δέρματος 
χωρίς νερό . 

Τεμάχιο 112 

42.  Θερμόμετρο 
ηλεκτρονικό 

Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας 
του σώματος, από στόμα, μασχάλη 

και πρωκτό. 

Ηχητικό σήμα κατά την έναρξη και 
τη λήψη μέτρησης της 

θερμοκρασίας . 

Αυτόματη αποθήκευση της 
τελευταίας μέτρησης της 

θερμοκρασίας. 

Τεμάχιο 33 

43.  Πιεσόμετρο απλό 
μπράτσου 

Πιεσόμετρο με μανόμετρο, κλίμακα 
μέτρησης και βαλβίδα ακριβείας για 

απελευθέρωση του αέρα. Να 
περιλαμβάνει μικροφίλτρο για 
έλεγχο της ροής του αέρα προς 

αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει 
στηθοσκόπιο-ακουστικά, πουάρ με 

περιστρεφόμενη βαλβίδα. 

Τεμάχιο 13 

44.  Νυστέρι Νο11 

Λεπίδες χειρουργικές  απλές χωρίς 
λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

άνθρακα, αποστειρωμένες σε 
συσκευασία που να εξασφαλίζει 

εύκολο άνοιγμα. 

Κουτί 50 
τεμαχίων 

16 

45.  Νυστέρι Νο15 
Λεπίδες χειρουργικές  απλές χωρίς 

λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
άνθρακα ,αποστειρωμένες σε 

συσκευασία που να εξασφαλίζει 

Κουτί 50 
τεμαχίων 

14 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

εύκολο άνοιγμα. 

46.  
Στριπς 

αιμοληψίας 22,5 
mm 

Αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 
επίθεμα με ταινία από πλαστικό, στο 

χρώμα του δέρματος , κατάλληλο 
για κάλυψη τρυπημάτων ύστερα 

από αιμοληψία. διαστάσεις 22,5mm. 

Κουτί 50 
τεμαχίων 

65 

47.  
Ράμμα 3/0 PGA 

μη κόπτουσα 
βελόνα 

Ράμμα απορροφήσιμο No 3/0 με 
βελόνα κόπτουσα. 

Κουτί  24 
τεμαχίων 

2 

48.  
Ράμμα 4/0 PGA 

μη κόπτουσα 
βελόνα 

Ράμμα απορροφήσιμο Νο 4/0 με 
βελόνα κόπτουσα. 

Κουτί 24 
τεμαχίων 2 

49.  
Ράμμα 5/0 PGA 

μη κόπτουσα 
βελόνα 

Ράμμα απορροφήσιμο Νο 5/0 με 
βελόνα κόπτουσα. 

Κουτί 24 
τεμαχίων 2 

50.  Prolen 3/0 Ράμμα μη απορροφήσιμο Νο 3/0. 
Κουτί 24 
τεμαχίων 3 

51.  Prolen 4/0 Ράμμα μη απορροφήσιμο  Νο 4/0. 
Κουτί  24 
τεμαχίων 3 

52.  Prolen 5/0 Ράμμα μη απορροφήσιμο Νο 5/0. 
Κουτί 24 
τεμαχίων 2 

53.  Αιμοστατική 
γάζα 

Γάζα αιμοστατική, κατασκευασμένη 
από απορροφητικό ύφασμα που 
αποτελείται από την οξειδωμένη 

αναγεννημένη κυτταρίνη. Να είναι 
βιοαπορροφήσιμη. 

Τεμάχιο 19 

54.  
Ρολό 

αποστείρωσης 
επίπεδο 

Σακούλα αποστείρωσης σε ρολό , 
μια πλευρά από χαρτί και μια από 

πλαστικό. 
Τεμάχιο 13 

55.  
Γαλάκτωμα 
μαλάξεων 5 

λίτρων 

Δερματολογικά ελεγμένο κατάλληλο 
για κάθε τύπο δέρματος. Κάθε 

συσκευασία συνοδεύεται με 
δοσομετρική αντλία για ευκολία 

στην χρήση. 

Τεμάχιο 2 

56.  Νερό 
απιονισμένο 

Δεν διαθέτει ιόντα στη σύνθεση του 
με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί 

άλατα κατά τη χρήση του, δεν 
περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία, 
κατάλληλο για τη χρήση σε ιατρικά 

μηχανήματα. 

Τεμάχιο 8 

57.  
Χωνάκια 

ωτοσκοπίου 
4mm 

Απόλυτη υγιεινή, καμία πιθανότητα 
μόλυνσης, τέλεια εφαρμογή στην 

κεφαλή ωτοσκοπίου. Ανώτατη 
ποιότητα, χωρίς αιχμηρές άκρες. 

Κουτί  50 
τεμαχίων 

44 

58.  Συσκευές ορού 

Συσκευή ορού με αεραγωγό. Η 
απόσταση μεταξύ του άκρου 

σταγονοσωλήνα και εξόδου να είναι 
40mm. 

Τεμάχιο 68 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

59.  Λάστιχο 
αιμοληψίας 

Με κλιπς ασφαλείας  για να μένει 
σταθερή η πίεση της χειρός 

,ελαστικό , να μην δημιουργεί 
τραυματισμούς ή αιματώματα ,να 
έχει τη δυνατότητα σύσφιξης για 

ανάδειξη της φλέβας. 

Τεμάχιο 17 

60.  Αποστειρωμένα 
γάντια Νο8 

Να είναι αποστειρωμένα μιας 
χρήσης με ακτίνες ‘γ’, χωρίς τοξικά 

κατάλοιπα .Από φυσικό latex , 
ομοιόμορφα πουδραρισμένα .Να 
έχουν άριστη εφαρμογή .Να είναι 
λεπτά και ανθεκτικά και να μην 

επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Η  
ελαστικότητά τους να είναι τέτοια 

ώστε να μην εμποδίζεται η 
κινητικότητα των δακτύλων .Σε 

συσκευασία ανά ζεύγος .Να 
αναγράφεται το μέγεθος και το δεξί 
–αριστερό στο πάνω μέρος του κάθε 
γαντιού. Η μανσέτα του γαντιού να 
ειναι ενισχυμενη καθ΄ ολο το μηκος 

με ενισχυμένο πάχος ,ώστε να 
επιτυγχάνεται ασφαλής 

συγκράτηση του γαντιού. Να είναι 
ηλεκτρονικά ελεγμένα για μικρές 
οπές . Να συμμορφώνονται  με τις 

απαιτήσεις των προτύπων : 
-ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1(Έλεγχος για την 

ανίχνευση οπών ) 
-ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 (Δοκιμή και 

έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων 
των γαντιών όπως και τα κατώτατα 

όρια αντοχής) 
-ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3(Αξιολόγηση της 

βιολογικής ασφάλειας) 
Να είναι πρόσφατης αποστείρωσης. 

Κουτί 50 
τεμαχίων 

10 

61.  Χειρουργικό 
ψαλίδι Χειρουργικό ψαλίδι ευθύ 12 cm. Τεμάχιο 6 

62.  Χειρουργική 
λαβίδα 

Χειρουργική λαβίδα  ανατομική 
14cm. Τεμάχιο 9 

63.  Οξύμετρο 

Οξύμετρο δακτύλου με 
παλμογράφο, αποδεδειγμένη 
ακρίβεια και ανθεκτικότητα, 
αυτόματη λειτουργία οn/off, 

αυτόματη μέτρηση με την 
τοποθέτηση στο δάκτυλο. Κλίμακα 
κορεσμού 0 τοις εκατό έως 100 τοις 
εκατό. Ακρίβεια καρδιακών παλμών 

.Ακρίβεια κορεσμού οξυγόνου. 

Τεμάχιο 7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 Από τα είδη: α/α 1 (βαμβάκι) οι 9 συσκευασίες, α/α 2 (αντικολλητικές γάζες-κομπρέσες )  οι 8 

συσκευασίες, α/α 5 (αυτοκόλλητα επιθέματα μικροτραυμάτων) οι 13 συσκευασίες, α/α 6 (αιμ. 
λαβίδες) τα 20 τμχ, α/α 7 (αλκ. λοσιόν 95 °) οι 199 συσκευασίες, α/α 19 (αυτοκόλλητη ταινία 
μετάξι 2,5 εκ.) τα 12 τμχ , α/α 54 (ρολό αποστείρωσης επίπεδο) τα 2 τμχ, να παραδοθούν στην 
έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  
Τ.Κ. 10442, Αθήνα) 

 Από τα είδη: α/α 1 (βαμβάκι) οι 108 συσκευασίες, α/α 2 (αντικολλητικές γάζες-κομπρέσες ) οι 
10 συσκευασίες, α/α 5 (αυτοκόλλητα επιθέματα μικροτραυμάτων) οι 22 συσκευασίες, α/α 6 
(αιμ. Λαβίδες) τα 14 τμχ, α/α 7 (αλκ. λοσιόν 95 °) οι 116 συσκευασίες, α/α 19 (αυτοκόλλητη 
ταινία μετάξι 2,5 εκ.) τα 14 τμχ, να παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου αρ. 326, 4ος όροφος, Τ.Κ. 54121, 
Θεσσαλονίκη) 

 Τα υπόλοιπα είδη και το υπόλοιπο μέρος των ανωτέρω αναγραφόμενων στους παρόντες 
λοιπούς όρους, εφόσον υφίσταται,  να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού/ΑΕΑ (Πειραιώς αρ.153 Τ.Κ. 118 54, Αθήνα) 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 

CPV: 18424000-7 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 84.474 € 

1 

Γάντια 
εργαστηρίου 

νιτριλίου 
(μέγεθος SMALL) 

Προστατευτικά γάντια εξέτασης 
μίας χρήσης, νιτριλίου (ΝΒR), χωρίς 
πούδρα, υποαλλεργικά, αμφιδέξια, 
μπλε χρώματος, (Latex-FREE), με 

αντοχή στις απαιτητικές εργασίες, 
ανθεκτικά/ συμμορφούμενα 
τουλάχιστον: σύμφωνα με το 
πρότυπο ASTM F 1671 (στα 

παθογόνα που μεταδίδονται μέσω 
του αίματος), στα χημικά σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 374-3 
[δοκιμασμένη αντοχή σε καυστικό 

νάτριο 40% (επίπεδο 6), σε 
υπεροξείδιο του υδρογόνου 30% 

(επίπεδο 6), σε αιθανόλη 20% 
(επίπεδο 6), ισοπροπυλική αλκοόλη 
70% (επίπεδο 1)], σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 374-2 (επίπεδο 2 {AQL 
<1.5} ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

374-1, σύμφωνα με το πρότυπο 
ASTM D6978 (ανθεκτικά στη 

διαπέραση φάρμακων 
χημειοθεραπείας),  σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 455-2, αντοχή στη 
θραύση (Force at break): κατά μέσο 

όρο 9N, πάχος τοιχωμάτων 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 2176 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(μέτρηση σε διπλό στρώμα στην 
περιοχή παλάμης) κατά μέσο όρο 

0.20 mm , μήκος γαντιού :240 mm , 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

420+Α1:2009, φέροντα 
σήμανση/πιστοποίηση CE, 

σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ 
(κλάση CE Ι) και 89/686 ΕΟΚ 

(κατηγορία CE ΙΙΙ). 
 

2 

Γάντια 
εργαστηρίου 

νιτριλίου  
(μέγεθος 
MEDIUM) 

Προστατευτικά γάντια εξέτασης 
μίας χρήσης, νιτριλίου (ΝΒR), χωρίς 
πούδρα, υποαλλεργικά, αμφιδέξια, 
μπλε χρώματος, (Latex-FREE), με 

αντοχή στις απαιτητικές εργασίες, 
ανθεκτικά /συμμορφούμενα 
τουλάχιστον: σύμφωνα με το 
πρότυπο ASTM F 1671 (στα 

παθογόνα που μεταδίδονται μέσω 
του αίματος), στα χημικά σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 374-3 
[δοκιμασμένη αντοχή σε καυστικό 

νάτριο 40% (επίπεδο 6), σε 
υπεροξείδιο του υδρογόνου 30% 

(επίπεδο 6), σε αιθανόλη 20% 
(επίπεδο 6), ισοπροπυλική αλκοόλη 
70% (επίπεδο 1)], σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 374-2 (επίπεδο 2 {AQL 
<1.5} ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

374-1, σύμφωνα με το πρότυπο 
ASTM D6978 (ανθεκτικά στη 

διαπέραση φάρμακων 
χημειοθεραπείας),  σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 455-2, αντοχή στη 
θραύση (Force at break): κατά μέσο 

όρο 9N, πάχος τοιχωμάτων 
(μέτρηση σε διπλό στρώμα στην 
περιοχή παλάμης) κατά μέσο όρο 

0.20 mm , μήκος γαντιού :240 mm , 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

420+Α1:2009, φέροντα 
σήμανση/πιστοποίηση CE, 

σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ 
(κλάση CE Ι) και 89/686 ΕΟΚ 

(κατηγορία CE ΙΙΙ). 
 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων  2428 

3 

Γάντια 
εργαστηρίου 

νιτριλίου  
(μέγεθος LARGE) 

Προστατευτικά γάντια εξέτασης 
μίας χρήσης, νιτριλίου (ΝΒR), χωρίς 
πούδρα, υποαλλεργικά, αμφιδέξια, 
μπλε χρώματος, (Latex-FREE), με 

αντοχή στις απαιτητικές εργασίες, 
ανθεκτικά/ συμμορφούμενα 
τουλάχιστον: σύμφωνα με το 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 5330 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

πρότυπο ASTM F 1671 (στα 
παθογόνα που μεταδίδονται μέσω 

του αίματος), στα χημικά σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 374-3 

[δοκιμασμένη αντοχή σε καυστικό 
νάτριο 40% (επίπεδο 6), σε 

υπεροξείδιο του υδρογόνου 30% 
(επίπεδο 6), σε αιθανόλη 20% 

(επίπεδο 6), ισοπροπυλική αλκοόλη 
70% (επίπεδο 1)], σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 374-2 (επίπεδο 2 {AQL 
<1.5} ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

374-1, σύμφωνα με το πρότυπο 
ASTM D6978 (ανθεκτικά στη 

διαπέραση φάρμακων 
χημειοθεραπείας),  σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 455-2, αντοχή στη 
θραύση (Force at break): κατά μέσο 

όρο 9N, πάχος τοιχωμάτων 
(μέτρηση σε διπλό στρώμα στην 
περιοχή παλάμης) κατά μέσο όρο 

0.20 mm , μήκος γαντιού :240 mm , 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

420+Α1:2009, φέροντα 
σήμανση/πιστοποίηση CE, 

σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ 
(κλάση CE Ι) και 89/686 ΕΟΚ 

(κατηγορία CE ΙΙΙ). 

 

4 

Γάντια 
εργαστηρίου 

νιτριλίου  
(μέγεθος EXTRA 

LARGE) 

Προστατευτικά γάντια εξέτασης 
μίας χρήσης, νιτριλίου (ΝΒR), χωρίς 
πούδρα, υποαλλεργικά, αμφιδέξια, 
μπλε χρώματος, (Latex-FREE), με 

αντοχή στις απαιτητικές εργασίες, 
ανθεκτικά/ συμμορφούμενα 
τουλάχιστον: σύμφωνα με το 
πρότυπο ASTM F 1671 (στα 

παθογόνα που μεταδίδονται μέσω 
του αίματος), στα χημικά σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 374-3 
[δοκιμασμένη αντοχή σε καυστικό 

νάτριο 40% (επίπεδο 6), σε 
υπεροξείδιο του υδρογόνου 30% 

(επίπεδο 6), σε αιθανόλη 20% 
(επίπεδο 6), ισοπροπυλική αλκοόλη 
70% (επίπεδο 1)], σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 374-2 (επίπεδο 2 {AQL 
<1.5} ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

374-1, σύμφωνα με το πρότυπο 
ASTM D6978 (ανθεκτικά στη 

διαπέραση φάρμακων 
χημειοθεραπείας),  σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 455-2, αντοχή στη 
θραύση (Force at break): κατά μέσο 

Συσκευασία 90 
(+10) τεμαχίων 3000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

όρο 9N, πάχος τοιχωμάτων 
(μέτρηση σε διπλό στρώμα στην 
περιοχή παλάμης) κατά μέσο όρο 

0.20 mm , μήκος γαντιού :240 mm , 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

420+Α1:2009, φέροντα 
σήμανση/πιστοποίηση CE, 

σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ 
(κλάση CE Ι) και 89/686 ΕΟΚ 

(κατηγορία CE ΙΙΙ). 

 

5 

Γάντια 
εργαστηρίου 

νιτριλίου  
(μέγεθος EXTRA 
LARGE) (μακριά 

μανσέτα) 

Μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά και με μακριά 
μανσέτα για την κάλυψη του 

καρπού (30cm). 

Συσκευασία 90 
(+10) τεμαχίων 76 

6 

Γάντια 
εργαστηρίου 

βινυλίου 
,(μέγεθος LARGE) 

Μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά, μεγάλης αντοχής, 

χρώματος μπλε / λευκού ή διάφανα. 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 40 

7 
Γάντια 

εργαστηρίου 
πολυαιθυλενίου 

Mιας χρήσης-HDPΕ-Διάφανα-Σαγρέ 
επιφάνεια. 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 45 

8 

Γάντια 
εργαστηρίου 

νιτριλίου (Black-
extra 

strong),ΜΕΓΕΘΟΣ 
MEDIUM 

Μιας χρήσης,χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά, υψηλής αντοχής με 

σαγρέ επιφάνεια δακτύλων, 
χρώματος μαύρου. 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 43 

9 

Γάντια 
εργαστηρίου 

νιτριλίου (Black-
extra 

strong),ΜΕΓΕΘΟΣ 
LARGE 

Μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, 
υποαλλεργικά, υψηλής αντοχής με 

σαγρέ επιφάνεια δακτύλων, 
χρώματος μαύρου. 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 41 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 Από τα είδη: α/α 1 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου μέγεθος SMALL) οι 136 συσκευασίες των 

100 τμχ,  α/α 2 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου μέγεθος MEDIUM) οι 330 συσκευασίες των 100 
τμχ,  α/α 3 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου μέγεθος LARGE) οι 778 συσκευασίες των 100 τμχ, 
α/α 4 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου μέγεθος EXTRA LARGE) οι 239 συσκευασίες των 90 
(+10) τμχ, α/α 5 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου μέγεθος EXTRA LARGE- μανσέτας 30 cm) οι 
26 συσκευασίες των 90 (+10) τμχ, α/α 6 (γάντια εργαστηρίου βινυλίου μέγεθος LARGE) οι 40 
συσκευασίες των 100 τμχ,  α/α 10 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου-Βlack extra strong μέγεθος 
MEDIUM) οι 23 συσκευασίες των 100 τμχ και α/α 11 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου-Βlack 
extra strong μέγεθος LARGE) οι 21 συσκευασίες των 100 τμχ, να παραδοθούν στην έδρα της 
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος 
όροφος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη)  

 Από τα είδη: α/α 2 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου μέγεθος MEDIUM) οι 184 συσκευασίες των 
100 τμχ,  α/α 3 (γάντια εργαστηρίου νιτριλίου μέγεθος LARGE) οι 68 συσκευασίες των 100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τμχ, να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΑΕΑ (Πειραιώς 153 Τ.Κ. 118 54, 
Αθήνα) 

 Τα υπόλοιπα είδη και το υπόλοιπο μέρος των ανωτέρω αναγραφόμενων στους παρόντες 
λοιπούς όρους, εφόσον υφίσταται, να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, Αθήνα) 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΜΑΣΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 

CPV: 33157100-6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:  18.502 € 

1 Μάσκα με 
λάστιχο 

Να είναι τριών στρωμάτων με 
ενδιάμεσο φίλτρο για υψηλή 

συγκράτηση μικροβίων. Να είναι 
αντιαλλεργική ,να φέρει εσωτερικό 
επιρρίνιο έλασμα αλουμινίου κατά 

μήκος .Να έχει λάστιχο στις δυο 
άκρες για να εφαρμόζει στο 

πρόσωπο. 

Συσκευασία 50 
τεμαχίων 

1823 

 
2 

Προστατευτικές 
μάσκες ενεργού 

άνθρακα 

Μιας χρήσης, με βαλβίδα εκπνοής 
για προστασία έναντι σωματιδίων/ 

αναθυμιάσεων/ ατμών, ενεργού 
άνθρακα. 

Συσκευασία 10 
τεμαχίων 90 

3 

Προστατευτικές 
μάσκες τύπου 

FFP3 NR ή 
ισοδύναμο 

Από πολυπροπυλένιο-Με βαλβίδα 
εκπνοής.κατηγορίας 3,  

ΕΝ149:2001+Α1:2009 για την 
προστασία από λοιμογόνους 

παράγοντες-Ρυθμιζόμενου μεγέθους 
με 2 λάστιχα σύσφιξης και να φέρει 

ελαστικό μεταλλικό έλασμα στην 
περιοχή της μύτης. 

Συσκευασία 10 
τεμαχίων 63 

4 

Προστατευτική 
μάσκα τύπου 3Μ 

7501 ή 
ισοδύναμο 

(η οποία σε κάθε 
περίπτωση να 
είναι συμβατή 

και λειτουργική 
με τον τύπο 

φίλτρων, 
μοντέλο 6059 και 
6057 της 3Μ που 

ήδη διαθέτει η 
Υπηρεσία μας) 

Επαναχρησιμοποιούμενη από 
σιλικόνη-μισού προσώπου-με 

ιμάντα, για την προστασία από 
πτητικές, χημικές ενώσεις και οσμές. 

(μικρού μεγέθους) 

Τεμάχιο 2 

5 
Προστατευτική 

μάσκα τύπου 3Μ 
7502 ή 

Επαναχρησιμοποιούμενη από 
σιλικόνη-μισού προσώπου-με 

ιμάντα, για την προστασία από 
Τεμάχιο 67 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ισοδύναμο 
(η οποία σε κάθε 

περίπτωση να 
είναι συμβατή 

και λειτουργική 
με τον τύπο 

φίλτρων, 
μοντέλο 6059 και 
6057 της 3Μ που 

ήδη διαθέτει η 
Υπηρεσία μας) 

πτητικές, χημικές ενώσεις και οσμές. 
(μεσαίου μεγέθους) 

6 

Προστατευτική 
μάσκα τύπου 3Μ 

7503 ή 
ισοδύναμο 

(η οποία σε κάθε 
περίπτωση να 
είναι συμβατή 

και λειτουργική 
με τον τύπο 

φίλτρων, 
μοντέλο 6059 και 
6057 της 3Μ που 

ήδη διαθέτει η 
Υπηρεσία μας) 

Επαναχρησιμοποιούμενη από 
σιλικόνη-μισού προσώπου-με 

ιμάντα, για την προστασία από 
πτητικές, χημικές ενώσεις και οσμές. 

(μεγάλου μεγέθους) 

Τεμάχιο 1 

7 

Ανταλλακτικά 
φίλτρα σε ζεύγος 

για μάσκες 
τύπου 3Μ 7502, 

7501, 7503, 
μοντέλο 3Μ 6059 

ή ισοδύναμο 

(τα οποία σε 
κάθε περίπτωση 
να είναι συμβατά 
και λειτουργικά 
με τα μοντέλα 
μάσκας σειράς 

3Μ 7500 που ήδη 
διαθέτει η 

Υπηρεσία μας) 

 

Για προστασία από αμμωνία –
οργανικά και ανόργανα όξινα αέρια. 

(κωδ.6059) 
(Τύπου ΑΒΕΚ1, για προστασία από 
αμμωνία, οργανικούς διαλύτες και 
από οργανικούς ατμούς, ανόργανα 

και όξινα αέρια ) 

Ανά ζεύγος 67 

8 

Ανταλλακτικά 
φίλτρα σε ζεύγος 

για μάσκες 
τύπου 3Μ 7502, 
7501, μοντέλο 

3Μ 6057 ή 
ισοδύναμο 

(τα οποία σε 
κάθε περίπτωση 

Για προστασία από οργανικούς 
ατμούς, ανόργανα και όξινα αέρια. 

(κωδ.6057) 
(τύπου ΑΒΕ1) 

Ανά ζεύγος 72 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

να είναι συμβατά 
και λειτουργικά 
με τα μοντέλα 
μάσκας σειράς 

3Μ 7500 που ήδη 
διαθέτει η 

Υπηρεσία μας) 

 

9 

Ανταλλακτικά 
(προστατευτικά)  

προφίλτρα 
σωματιδίων 

(P3R) σε ζεύγος, 
μοντέλο 3Μ 5935 

ή ισοδύναμο, 

(τα οποία σε 
κάθε περίπτωση 
να είναι συμβατά 
και λειτουργικά 
με τα φίλτρα 3Μ 

μοντέλο 6057 και 
6059 για μάσκες 
3Μ σειράς 7500 

που ήδη διαθέτει 
η 

Υπηρεσία μας) 

 

Για φίλτρα της σειράς 6000 
(6057,6059)  μασκών μισού 

προσώπου τύπου 3Μ 7502, 7503, 
7501. 

 

Ανά ζεύγος 135 

10 

Κάλυμμα 
συγκράτησης 
(δακτύλιος) 

προφίλτρων σε 
ζεύγος, μοντέλο 

3Μ 501 ή 
ισοδύναμο 

(το οποίο σε κάθε 
περίπτωση να 
είναι συμβατό 

και λειτουργικό 
με τα φίλτρα 3Μ 

μοντέλο 6057 και 
6059 για μάσκες 
3Μ σειράς 7500 

που ήδη διαθέτει 
η Υπηρεσία μας ) 

 

Για φίλτρα της σειράς 6000 
(6057,6059) μασκών μισού 

προσώπου τύπου 3Μ 7502, 7503, 
7501. 

Ανά ζεύγος 100 

11 

Ανταλλακτικά 
φίλτρα 

προστασίας σε 
ζεύγος 3Μ 6099  

ή  ισοδύναμο, 
κατάλληλα για 

Φίλτρο με ενσωματωμένο 
προφίλτρο βαθμίδας προστασίας Ρ3 

(50xEOE) για προστασία υψίστου 
βαθμού (5000ppm) από 

ανόργανους και οργανικούς ατμούς, 
όξινα αέρια, αμμωνία και παράγωγά 

Ανά ζεύγος 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

μάσκες εργασίας 
πλήρους 

προσώπου (FULL 
FACE) τύπου 3Μ 

6800  που ήδη 
διαθέτει η 

Υπηρεσία μας ή 
ισοδύναμο 

 

της καθώς και αιωρούμενα 
σωματίδια. 

 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 

 Από τα είδη: α/α 1 (μάσκα με λάστιχο) οι 124 συσκευασίες των 50 τμχ,  α/α 2 
(προστατευτικές μάσκες ενεργού άνθρακα) οι 61 συσκευασίες των 10 τμχ,  α/α 3 
(προστατευτικές μάσκες τύπου FFP3 NR ή ισοδύναμο) οι 16 συσκευασίες των 10 τμχ, α/α 4 
(προστατευτική μάσκα τύπου 3Μ 7501 ή ισοδύναμο) τα 2 τμχ, α/α 5 (προστατευτική μάσκα 
τύπου 3Μ 7502 ή ισοδύναμο) τα 28 τμχ, α/α 7 (ανταλλακτικά φίλτρα 3Μ 6059 ή ισοδύναμο) 
τα 20 ζεύγη, α/α 8 (ανταλλακτικά φίλτρα 3Μ 6057 ή ισοδύναμο) τα 55 ζεύγη, α/α 9 
(ανταλλακτικά προφίλτρα P3R 3Μ 5935 ή ισοδύναμο) τα 70 ζεύγη, α/α 10 (κάλυμμα 
συγκράτησης προφίλτρων 3Μ 501 ή ισοδύναμο) τα 47 ζεύγη, να παραδοθούν στην έδρα της 
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος 
όροφος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη)  

 Από το είδος: α/α 1 (μάσκα με λάστιχο) οι 121 συσκευασίες των 50 τμχ,   να παραδοθούν 
στην έδρα της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΑΕΑ, Πειραιώς 153 Τ.Κ. 118 54, Αθήνα 

 Τα υπόλοιπα είδη και το υπόλοιπο μέρος των ανωτέρω αναγραφόμενων στους παρόντες 
λοιπούς όρους, εφόσον υφίσταται, να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, Αθήνα). 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ 

CPV: 33199000-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 20.549 € 

1 
Ολόσωμες 

φόρμες 
μεγέθους: Large 

Μιας χρήσης-λευκή-non woven-με 
κουκούλα και να φέρει λάστιχο στα 

άκρα και στην κουκούλα- εμπρόσθιο 
κλείσιμο με φερμουάρ. 

Τεμάχιο  558 

2 

Ολόσωμες 
φόρμες 

μεγέθους:Extra 
Large 

Μιας χρήσης-λευκή-non woven-με 
κουκούλα και να φέρει λάστιχο στα 

άκρα και στην κουκούλα- εμπρόσθιο 
κλείσιμο με φερμουάρ. 

Τεμάχιο  429 

3 

Ολόσωμες 
φόρμες 

μεγέθους: 2Extra 
Large 

Μιας χρήσης-λευκή-non woven-με 
κουκούλα και να φέρει λάστιχο στα 

άκρα και στην κουκούλα- εμπρόσθιο 
κλείσιμο με φερμουάρ. 

Τεμάχιο  500 

4 
Ολόσωμες 

φόρμες τύπου 
TYVEK ή 

ισοδύναμο 

Μιας χρήση-Λευκού χρώματος-Με 
κουκούλα και λάστιχα σύσφιξης στα 
άκρα και στην κουκούλα-Εμπρόσθιο 

κλείσιμο με φερμουάρ-

Τεμάχιο  40 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

μεγέθους: 
Medium 

Προστατευτικού επιπέδου 3 και 
αντιστατική επεξεργασία-Αντοχή 

στην τριβή και την διάτρηση-Αντοχή 
στην διείσδηση μολυσματικών 

σωματιδίων,υγρών και 
αερολυμάτων. 

5 

Ολόσωμες 
φόρμες τύπου 

TYVEK ή 
ισοδύναμο 

μεγέθους: Large 

Μιας χρήση-Λευκού χρώματος-Με 
κουκούλα και λάστιχα σύσφιξης στα 
άκρα και στην κουκούλα-Εμπρόσθιο 

κλείσιμο με φερμουάρ-
Προστατευτικού επιπέδου 3 και 

αντιστατική επεξεργασία-Αντοχή 
στην τριβή και την διάτρηση-Αντοχή 

στην διείσδηση μολυσματικών 
σωματιδίων,υγρών και 

αερολυμάτων. 

Τεμάχιο  260 

6 

Ολόσωμες 
φόρμες τύπου 

TYVEK ή 
ισοδύναμο 

μεγέθους: Extra 
Large 

Μιας χρήση-Λευκού χρώματος-Με 
κουκούλα και λάστιχα σύσφιξης στα 
άκρα και στην κουκούλα-Εμπρόσθιο 

κλείσιμο με φερμουάρ-
Προστατευτικού επιπέδου 3 και 

αντιστατική επεξεργασία-Αντοχή 
στην τριβή και την διάτρηση-Αντοχή 

στην διείσδηση μολυσματικών 
σωματιδίων,υγρών και 

αερολυμάτων. 

Τεμάχιο  375 

7 

Ολόσωμες 
φόρμες τύπου 

TYVEK ή 
ισοδύναμο 

μεγέθους:2Extra 
Large 

Μιας χρήση-Λευκού χρώματος-Με 
κουκούλα και λάστιχα σύσφιξης στα 
άκρα και στην κουκούλα-Εμπρόσθιο 

κλείσιμο με φερμουάρ-
Προστατευτικού επιπέδου 3 και 

αντιστατική επεξεργασία-Αντοχή 
στην τριβή και την διάτρηση-Αντοχή 

στην διείσδηση μολυσματικών 
σωματιδίων,υγρών και 

αερολυμάτων. 

Τεμάχιο  60 

8 Ποδιές 
Μιας χρήσης, πλαστικές (PE),λευκές 

(125×80cm). 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 45 

9 Σκούφοι Μιας χρήσης-λευκοί-non woven με 
λάστιχο ολόγυρα. 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 21 

10 
Ποδονάρια 

(παπουτσιών) 
Μιας χρήσης-πλαστικά (CPE)-λευκά 

ή μπλε-με λάστιχο ολόγυρα. 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 922 

11 
Ποδονάρια 
(μποτών) 

Μιας χρήσης-overboot-λευκά ή 
μπλε-με λάστιχο ολόγυρα. 

   Συσκευασία 50 
τεμαχίων 132 

12 

Ποδονάρια 
(μποτών) τύπου 

TYVEK ή 
ισοδύναμο 

Μιας χρήσης-overboot-δίχρωμα-με 
λάστιχο. Ανά ζεύγος 438 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 Από τα είδη: α/α 1 (ολόσωμες φόρμες μεγέθους Large) τα  518 τεμάχια, α/α 2 (ολόσωμες 

φόρμες μεγέθους Extra Large) τα  227 τεμάχια,α/α 5 (ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEK ή 
ισοδύναμο μεγέθους Large) τα  140 τεμάχια, α/α 6 (ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEK ή 
ισοδύναμο μεγέθους Extra Large) τα  175 τεμάχια, α/α 7 (ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEK ή 
ισοδύναμο μεγέθους 2Extra Large-ΧΧL) τα  5 τεμάχια, α/α 8 (ποδιές) οι 35 συσκευασίες των 
100 τμχ, α/α 9 (σκούφοι) οι 2 συσκευασίες των 100 τμχ, α/α 10 (ποδονάρια παπουτσιών) οι 
676 συσκευασίες των 100 τμχ, α/α 11 (ποδονάρια μποτών) οι 47 συσκευασίες των 50 τμχ, 
α/α 12 (ποδονάρια μποτών τύπου TYVEK  ή ισοδύναμο) τα 140 ζεύγη, να παραδοθούν στην 
έδρα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 
4ος όροφος, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη)  

 Τα υπόλοιπα είδη και το υπόλοιπο μέρος των ανωτέρω αναγραφόμενων στους παρόντες 
λοιπούς όρους, εφόσον υφίσταται, να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, Αθήνα). 

 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

CPV: 18100000-0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.558 € 

1 
Αντιστατικά 

γάντια 
μέγεθος LARGE 

Υφασμάτινα με ειδική αντιστατική 
επεξεργασία. Ανά ζεύγος 66 

 
2 

Αντιστατικά 
γάντια 

μέγεθος EXTRA 
LARGE 

Υφασμάτινα με ειδική αντιστατική 
επεξεργασία. Ανά ζεύγος 35 

3 

Γάντια 
αντικοπτικής 
προστασίας 

μέγεθος MEDIUM 

Ελαφρύ και λεπτό για πολλές 
χρήσεις,με δείκτη προστασίας στην 

αντοχή διάτρησης τουλάχιστον 
2,πλεκτό,με πλέξη 13 Gauge. 

Ανά ζεύγος 8 

4 

Γάντια 
αντικοπτικής 
προστασίας 

μέγεθος LARGE 

Ελαφρύ και λεπτό για πολλές 
χρήσεις,με δείκτη προστασίας στην 

αντοχή διάτρησης τουλάχιστον 
2,πλεκτό,με πλέξη 13 Gauge 

Ανά ζεύγος 58 

5 

Γάντια 
αντικοπτικής 
προστασίας 

μέγεθος EXTRA 
LARGE 

Ελαφρύ και λεπτό για πολλές 
χρήσεις,με δείκτη προστασίας στην 

αντοχή διάτρησης τουλάχιστον 
2,πλεκτό,με πλέξη 13 Gauge. 

Ανά ζεύγος 18 

6 Ωτασπίδες Με ρυθμιζόμενο στεφάνι και 
εξασθένιση (SNR)≥30dB. Σε ζεύγος 15 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 Από τα είδη: α/α 1 (αντιστατικά γάντια μέγεθος LARGE) το 1 ζεύγος, α/α 2 (αντιστατικά 

γάντια μέγεθος EXTRA LARGE) τα 9 ζεύγη, α/α 4 (γάντια αντικοπτικής προστασίας μέγεθος 
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LARGE) τα 8 ζεύγη, α/α 5 (γάντια αντικοπτικής προστασίας μέγεθος ΕΧΤRA LARGE) τα 3 
ζεύγη, α/α 6 (ωτασπίδες) τα 3 ζεύγη, να παραδοθούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης      
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος όροφος, Τ.Κ. 54121, 
Θεσσαλονίκη)  

 Τα υπόλοιπα είδη και το υπόλοιπο μέρος των ανωτέρω αναγραφόμενων στους παρόντες 
λοιπούς όρους,  να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
(Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6,  Τ.Κ. 10442, Αθήνα). 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 

1.  
Διευρυντήρες 

 

Ενδοδοντικό μέσο διεύρυνσης το 
οποίο να είναι κατασκευασμένο από 
τιτάνιο και να είναι μήκους 15 έως 

40. 

Κουτί 6 τεμαχίων 30 

2.  Κ-ΡΙΝΕΣ 
Μέσα για ενδοδοντική θεραπεία τα 

οποία να είναι κατασκευασμένα από 
υλικό  τιτάνιο και να είναι μήκους  

15 έως 40. 

Κουτί  6 τεμαχίων 20 

3.  Λεντουλό 

Να είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι, να φέρει 

κυματοειδή μορφή και να είναι 
ικανό για την  έμφραξη των ριζικών 

σωλήνων. Να φέρει  μήκος  L=25 
0.25-0.40. 

Κουτί  4 τεμαχίων 30 

4.  
Μηχανοκίνητες 

Ρίνες 

Για χρήση γωνιακής και 
περιστροφικής κίνησης, να είναι 

κατασκευασμένα από υλικό  νικέλιο-
τιτάνιο. 

 

Σετ  6 τεμαχίων 

 

30 

5.  

Μηχανοκίνητες 
Ρίνες 

Παλίνδρομης 
Κίνησης 

Ρίνες για χρήση γωνιακή 
μικρομότορ με παλίνδρομη κίνηση 

Σετ  3 τεμαχίων 15 

6.  Αιμοστατικό Υγρό 
Υγρό για αντιμετώπιση μικρών 

αιμορραγιών. Να είναι 
συσκευασμένο σε  φιάλη των 10ml 

Τεμάχιο 8 

7.  ΜΤΑ+ 

Υλικό για διάτρηση ριζικών 
σωλήνων. 

Να είναι σε συσκευασία Mini 

(σκόνη)3x0.14gr+ 1ml Υγρό. 

Τεμάχιο 6 

8.  Αδρoποιητής 

Οξύ το οποίο να χρησιμοποιείται για  
αδροποίηση οδοντίνης αδαμαντίνης 

περιεκτικότητας 36% MAXI, σε 
μορφή τζελ, για ελεγχόμενη ροή και 

τοποθέτηση, με ανταλλακτικά 
ρύγχη και σύριγγες. Να είναι 

Τεμάχιο 10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
συσκευασμένο σε  σύριγγα των 

50ml. 

9.  

Υδροξείδιο του 

Ασβεστίου με 

Παραχλωροφαινόλη

 

Υλικό για  ενδοδοντία με έντονη 
ύπαρξη κυστών.  Να έχει  

περιεκτικότητα σε υδροξείδιο του 
ασβεστίου σε ποσοστό  10%, 

ιωδοφόρμιο 73%, 
παραχλωροφαινόλη 2% 

εμπλουτισμένο και με θειικό βάριο. 
Να είναι συσκευασμένο σε σύριγγα 

των 2.1 gr. 

Τεμάχιο 6 

10.  
Υδροξείδιο του 

Ασβεστίου 

Υλικό για ουδέτερο στρώμα. Να έχει  
περιεκτικότητα σε υδροξείδιο του 
ασβεστίου σε ποσοστό  16% ώστε 

να  βοηθά στην αναδόμηση των 
καταστραμμένων ιστών. Να είναι 

συσκευασμένο σε σύριγγα των 2.1 
gr 

Τεμάχιο 6 

11.  
Υδροξείδιο του 
ασβεστίου με 
ιωδοφόρμιο 

Υλικό για επανάληψη απονεύρωσης. 
Να έχει  περιεκτικότητα  σε 

υδροξείδιο του ασβεστίου  σε 
ποσοστό  10% και σε ιωδοφόρμιο 
30%, εμπλουτισμένο και με θειικό 
βάριο. Να είναι συσκευασμένο σε 

σύριγγα των 2.1 gr. 

Τεμάχιο 10 

12.  

Οξείδιο του 
ψευδαργύρου & 

ευγενόλης, 
σκόνη-υγρό 

Υλικό που χρησιμοποιείται για 
πρόχειρη έμφραξη ριζικών σωλήνων 

και ουδέτερο στρώμα. Να φέρει 
ημερομηνία λήξεως και να είναι 

κατασκευασμένο από υλικά 
βιολογικά ανεκτά . Να είναι 

τοποθετημένο σε συσκευασία 
ασφαλείας (Σε μορφή σκόνης 40gr-

υγρό 20ml). 

Τεμάχιο 12 

13.  
Ρητινώδης κονία 

 

Υλικό χαμηλής διαλυτότητας στο 
νερό για συγκόλληση προσθετικών 

εργασιών και άλλων. Να είναι 
συσκευασμένο σε σύριγγα των  5gr. 

Τεμάχιο 8 

14.  
Απευαισθητοποιη

τής οδοντίνης 

Υλικό για την μείωση ή την εξάλειψη 
του πόνου σε εκτιθέμενες περιοχές 
του αυχένα του δοντιού και μείωση 

ή εξάλειψη της ευαισθησίας της 
οδοντίνης μετά την προετοιμασία 

των δοντιών για να δεχτούν 
προσθετική αποκατάσταση σε 

μονοδόσεις. 

Τεμάχιο 250 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 

15.  

 
Ράμμα 

 

Για συρραφή ενδοστοματικών 
τραυμάτων από μετάξι 19mm 
ΜΕΓΕΘΟΣ 3/0 και 4/0 75cm. 

Κουτί 24 τεμαχίων 4 

16.  Νυστέρια Νο15c Να είναι μιας  χρήσεως και σε 
αποστειρωμένη συσκευασία. 

Κουτί 100 
τεμαχίων 2 

17.  
Υδροξείδιο 
ασβεστίου 

 

Υλικό για άμεση κάλυψη πολφού, 
πάστα για την αντιμετώπιση της 

πολφίτιδας. 
Τεμάχιο 3 

18.  

 

Ισοπροπυλική 

Αλκοόλη 40%, 

Ακετόνη  40%, 

 

Υγρό για καθαρισμό με κλύσμα 
(διακλυσμός) ριζικών σωλήνων  που 

επιταχύνει το στέγνωμα πριν την 
τελική έμφραξη. Να έχει σύσταση σε 
Ισοπροπυλική αλκοόλη σε ποσοστό  
40%, και ακετόνη σε ποσοστό 40%. 

Συσκευασία των 
200gr 4 

19.  
5.25%  

Υποχλωριώδες 
Νάτριο 

Υγρό για απολύμανση ριζικών 
σωλήνων σύστασης 5.25%  σε 

Υποχλωριώδες Νάτριο. 
Να είναι ενισχυμένο με 

επιφανειοδραστικές ουσίες. 

Συσκευασία των 
400 gr 16 

20.  

 

Υποχλωριώδες 

Νάτριο 2% 

 

Υγρό για απολύμανση ριζικών 
σωλήνων σύστασης 2% σε 

Υποχλωριώδες Νάτριο. 
Να είναι ενισχυμένο με 

επιφανειοδραστικές ουσίες. 

Συσκευασία των 
400 gr 16 

21.  Χλωρεξιδίνη  2% 
Υγρό για επανάληψη ενδοδοντικής 
θεραπείας σύστασης χλωρεξιδίνης 

σε ποσοστό 2% . 

Συσκευασία των 
10ml 4 

22.  

Ελαστικά 
ακρορύγχια για 

υδροξείδιο 
ασβεστίου 

Μυτερές απολήξεις ελαστικές οι 
οποίες να είναι κατάλληλες για την 

τοποθέτηση υδροξείδιο του 
ασβεστίου. 

Συσκευασία 10 
τεμαχίων 4 

23.  
Σύριγγα 

εφαρμογής ΜΤΑ 
με ευθύ ρύγχος 

Μεταλλικές σύριγγες με ευθείες  
μυτερές απολήξεις.  Τεμάχια 5 

24.  

Σύριγγα 
εφαρμογής ΜΤΑ  

με κεκαμμένο  
ρύγχος 

Μεταλλικές σύριγγες με κεκαμμένες 
μυτερές απολήξεις. Τεμάχια 5 

25.  
Διχλωρομεθάνιο 

για διάλυση 
γουταπέρκας 

Χημική ουσία (Χλωριούχο 
μεθυλένιο), χρήσης στην ενδοδοντία 

,ως αποτελεσματικό μέσο για την 
διάλυση γουταπέρκας. 

Φιαλίδιο των 
10ml 

8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
Να διαθέτει δοσομετρητή. 

26.  

Ρητίνη 
νανοϋβριδική 

 

Υλικό για εμφράξεις το οποίο να 
είναι  φωτοπολυμεριζόμενο 
νανοϋβριδική, ενισχυμένη με 

κεραμική βάση, 

για πρόσθια δόντια σε διάφορα 
χρώματα. 

Να έχουν ημερομηνία λήξεως . 

Να είναι κατασκευασμένα από υλικά 

βιολογικά ανεκτά. Να είναι 
συσκευασμένη και τυποποιημένη σε 

μορφή σύριγγας  των 3gr. 

Τεμάχιο 30 

27.  

Υαλοΐονομερές 
υλικό  για  
Ουδέτερο 
στρώμα 

Υλικό το οποίο να είναι 
παρασκευασμένο με σύνθεση 

ιόντων ψευδαργύρου για 
βακτηριοκτόνο δράση .Να είναι σε 

μορφή σύριγγας των 2,5gr. για 
εύκολη τοποθέτηση. 

Τεμάχιο 10 

28.  
Υδροξείδιο 
ασβεστίου 

Υλικό φωτοπολυμεριζόμενο για 
ουδέτερο στρώμα σε μορφή 

σύριγγας των 2,5gr. 

 
Τεμάχιο 

5 

29.  
Ρητίνες flow 

διαφόρων 
χρωμάτων 

Υλικό το οποίο να είναι 
φωτοπολυμεριζόμενο, σε μορφή 

flow, διαφόρων χρωμάτων με 
κεραμική βάση. Να έχουν 

ημερομηνία λήξεως. Να είναι 
κατασκευασμένα από υλικά 
βιολογικά ανεκτά. Να είναι 

συσκευασμένη και τυποποιημένη( 
Σε μορφή σύριγγας των  2gr). 

Τεμάχιο 30 

30.  
Υλικό 

ανασύστασης 
κολοβώματος 

Υλικό φωτοπολυμεριζόμενο για 
ανασύσταση κολοβώματος σε 

συσκευασία  σύριγγας των 
50 gr. 

Τεμάχιο 5 

31.  
Κώνοι χάρτου         

Αποστ.15 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 15. 

Πακέτο  200  
τεμαχίων 4 

32.  
Κώνοι χάρτου  

Αποστ.20 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

Πακέτο  200  
τεμαχίων 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 

μεγέθους Νο 20. 

33.  
Κώνοι χάρτου  

Αποστ.25 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 25. 

Πακέτο   200 
τεμαχίων 4 

34.  
Κώνοι  χάρτου  

Αποστ.30 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 30. 

Πακέτο  200 
τεμαχίων 4 

35.  
Κώνοι χάρτου    

Αποστ.35 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 35. 

Πακέτο   200  
τεμαχίων 4 

36.  
Κώνοι χάρτου       

Αποστ.40 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 40. 

Πακέτο  200 
τεμαχίων 4 

37.  
Κώνοι χάρτου  

Αποστ.45 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 45. 

Πακέτο   200  
τεμαχίων 4 

38.  
Κώνοι χάρτου  

Αποστ.50 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 50. 

Πακέτο  200  
τεμαχίων 4 

39.  
Κώνοι χάρτου  

Αποστ.55 
Standard 

Εξαιρετικής ποιότητας και 
απορροφητικότητας κώνοι χάρτου 
που δεν αλλοιώνονται στο σχήμα 
όταν γίνει εισαγωγή στον ριζικό 

σωλήνα (ενδοδοντική χρήση) 
μεγέθους Νο 55. 

Πακέτο  200  
τεμαχίων 4 

40.  Γουταπέρκα Υλικό από γουταπέρκα (χημική 
ουσία) για έμφραξη ριζικών Πακέτο 120 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
Νο 15 Standard σωλήνων Νο 15. τεμαχίων 

41.  
Γουταπέρκα 

Νο20 Standard 

Υλικό από γουταπέρκα (χημική 
ουσία) για έμφραξη ριζικών 

σωλήνων Νο 20. 

Πακέτο  120 
τεμαχίων 

3 

42.  
Γουταπέρκα  Νο 

25 Standard 
Υλικό από γουταπέρκα (χημική 

ουσία) για έμφραξη ριζικών 
σωλήνων Νο 25. 

Πακέτο  120 
τεμαχίων 3 

43.  
Γουταπέρκα 

Νο 30 Standard 

Υλικό από γουταπέρκα (χημική 
ουσία) για έμφραξη ριζικών 

σωλήνων Νο 30. 

Πακέτο  120 
τεμαχίων 3 

44.  
Γουταπέρκα 

Νο 35 Standard 

Υλικό από γουταπέρκα (χημική 
ουσία) για έμφραξη ριζικών 

σωλήνων Νο 35. 

Πακέτο  120 
τεμαχίων 3 

45.  
Γουταπέρκα 

Νο 40 Standard 

Υλικό από γουταπέρκα (χημική 
ουσία) για έμφραξη ριζικών 

σωλήνων Νο 40. 

Πακέτο  120 
τεμαχίων 3 

46.  
Γουταπέρκα 

Νο 45 Standard 

Υλικό από γουταπέρκα (χημική 
ουσία) για έμφραξη ριζικών 

σωλήνων Νο 45. 

Πακέτο  120 
τεμαχίων 3 

47.  
Υδροξείδιο 

ασβεστίου 

Χημική ουσία για ενδοδοντική 
χρήση. Να είναι σε μορφή σκόνης 
ώστε να αναμιγνύεται με νερό ή 

χλωρεξιδίνη. H Περιεκτικότητα σε 
υδροξείδιο του ασβεστίου να είναι 

τουλάχιστον σε  ποσοστό 30%. 

Φιαλίδιο των 10 
gr 4 

48.  

Ρητινώδες 
Φύραμα μόνιμης 
έμφραξης ριζικού 

σωλήνα 

Υλικό για μόνιμη έμφραξη ριζικού 
σωλήνα σε σύριγγα. Να μην 

προκαλεί ερεθισμούς. Να είναι 
συσκευασμένο σε σύριγγα των 

13,5gr. 

Τεμάχιο 7 

49.  
Βελόνες 

διακλυσμού 

Βελόνες να είναι ικανές για χρήση 
υγρών απολύμανσης ριζικού 
σωλήνα και   περιοδοντικούς 

θύλακες. Να είναι διαστάσεων 
0,3Χ0,25mm. 

Τεμάχιο 600 

50.  
Kρέμα 

καθαρισμού 
ριζικού σωλήνα 

Παράγοντας χήλησης με 
περιεκτικότητα EDTA 

σε ποσοστό 15% και υπεροξείδιο 
ουρίας 10% πλούσιο σε λιπαντικά 
στοιχεία, σε μορφή κρέμας. Για τον  

καθαρισμό του ριζικού σωλήνα 
συσκευασμένο  σε σύριγγα των 

10ml. 

Τεμάχιο 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 

51.  
Διάλυμμα 

ενδοδοντίας 

Υγρό ενισχυμένο με 
επιφανειοδραστικές ουσίες για 

αποτελεσματική και ταχεία  
απολύμανση ριζικού σωλήνα 

περιεκτικότητας EDTA σε ποσοστό 
17%. 

Φιάλη των 120 ml 2 

52.  
Λεύκανση ριζικού 

σωλήνα 

Να είναι λευκαντικό τζελ και 
χημικής σύστασης  σε υπεροξείδιο 

του καρβαμιδίου σε ποσοστό16% το 
οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

για την λεύκανση ριζικού και 
μυλικού θαλάμου νεκρών οδόντων. 
Να είναι συσκευασμένο σε σύριγγα  

των 1,2 ml. 

Τεμάχιο 2 

53.  Ευκαλυπτέλαιο 

Χημική ουσία η οποία να είναι  
άχρωμη ή κιτρινωπή ,σε υγρή μορφή 

για την διάλυση γουταπέρκας  με 
ισχυρή αντιβακτηριακή δράση ώστε 
να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης 

ανεπιθύμητων ενεργειών. Να 
διαθέτει δοσομετρητή .Να είναι 

συσκευασμένο σε  φιαλίδιο των 10 
ml. 

Τεμάχιο 2 

54.  
Αδροποιητής 
πορσελάνης 

Χημική ουσία (φοσφωρικό οξύ) για 

αδροποίηση πορσελάνης. 
Συσκευασία των 

2ml 2 

55.  
Οξείδιο του 

ψευδαργύρου-
Classic 

Χημική ουσία  ικανή για την 
παρασκευή 

πάστας  με ευγενόλη. Να είναι ικανό 

για μόνιμη πλήρωση στην 
ενδοδοντική 

θεραπεία ή ως χειρουργική κονία. 

Φιαλίδιο των 50 
ml 2 

56.  

Στιλβωτικά 
βουρτσάκια 
κυπελλοειδή 

nylon 

για γωνιακή 

Βουρτσάκια τα οποία να είναι από 
μαλακό ελαστικό υλικό για 

καθαρισμό δοντιών. 
Τεμάχια 1000 

57.  
Πάστα στίλβωσης 

σε βαζάκι 

Πάστα η οποία να είναι λεπτόκοκκη, 
χωρίς φθόριο  για στίλβωση 

δοντιών. 

   Συσκευασία των 
250gr 5 

58.  

Ρητίνες 
νανοϋβριδική 

Οπισθίων 
Οδόντων 

στοιβάξιμη, Βάθος 

 
Υλικό έμφραξης από νανοϋβριδική 

ρητίνη οπισθίων οδόντων 
στοιβάξιμη με βάθος 

Τεμάχια 15 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
φωτοπολυμερισμ
ού 5mm,διάφορα 

χρώματα 

φωτοπολυμερισμού 5mm. 

59.  
Υαλοΐονομερείς 

κάψουλες 
Κάψουλες οι οποίες να κάνουν για 
την προσωρινή έμφραξη δοντιών. 

Κυτίο 150 
τεμαχίων 3 

60.  
Σετ άξονες 

υαλονήματος με 
τρυπάνια 

Άξονες  οι οποίοι να είναι 
σχεδιασμένοι σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 

178 και να είναι ικανοί για την 
ανασύσταση οδόντων .Να έχουν 

μέγιστη αντοχή και ελαστικότητα σε 
κουτί με τρυπάνια. 

Συσκευασία 20 
τεμαχίων 6 

61.  
Υαλοΐονομερή 

κονία 
συγκόλλησης 

Υλικό το οποίο να είναι πρόσφατης 
παραγωγής και να έχει ημερομηνία 
λήξεως .Να είναι κατασκευασμένα 
από υλικά βιολογικά ανεκτά. Να 

είναι συσκευασμένη και 
τυποποιημένη. Να είναι σε 

συσκευασία  αποτελούμενη από 
σκόνη των 35gr & Yγρό των 15ml. 

Τεμάχιο 4 

62.  
Κυτίο πετσετών 

ασθενούς 

Πετσέτες ασθενή οι οποίες να είναι 
αδιάβροχες για ταμπλέτα και 

ασθενή. 
Να είναι Εξαιρετικής ποιότητας, 
υψηλής απορροφητικότητας και  

ενισχυμένες με αδιάβροχο στρώμα 
πολυαιθυλενίου, να είναι 

υποαλλεργικές και μη τοξικές. 

Συσκευασία 50 
τεμαχίων 70 

63.  
Εξεταστική 
Μάσκα Σιέλ 

Να έχουν  φίλτρο PFE και BFE, 
πολυμερικό φίλτρο για αντοχή στα 

υγρά, 120 mmHg, επένδυση από 
βαμβακερό ύφασμα για επιπλέον 
απορρόφηση του ιδρώτα και της 

υγρασίας.Να είναι μίας χρήσεως ή 
πολλαπλών χρήσεων . 

Συσκευασία 50 
τεμαχίων 15 

64.  Σιελαντλία 

Να είναι ευθείες πλαστικοποιημένες 
με μήκος δέκα πέντε εκατοστών (15 
cm ) χρώματος Mπλέ Απ.Ρύγχος. Να 
φέρουν ημερομηνία λήξεως και να 
είναι πρόσφατης παραγωγής. Να 
είναι κατασκευασμένα από υλικά 

βιολογικά ανεκτά και να είναι 
τοποθετημένα σε συσκευασία 

ασφαλείας. 

 

 

 

Συσκευασία 100 
τεμαχίων 

40 

65.  
Καθαριστικό 

αναρρόφησης 
Καθαριστικό το οποίο να είναι ικανό 

για την χειρουργική αναρρόφηση 
επίμονων καθιζήσεων 

Σε φιάλη των 2.5 
lt 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
οδοντιατρικών υλικών για 

χειρουργική αναρρόφηση  μη 
αφρίζων. 

66.  
Απολυμαντικό  
αναρρόφησης 

Απολυμαντική ουσία για 
καταπολέμηση όλων των τύπων ιών 

και μικροβίων, χωρίς αλκοόλη. 

Σε φιάλη των 2.5 
lt 6 

67.  
Καλύμματα 
Κεφαλωτού 

Προστατευτικά κεφαλωτού που να 
είναι διαστάσεων 28χ30 χρώματος 
σιέλ οδοντιατρικού μηχανήματος. 

Σε κουτί 250 
τεμαχίων 10 

68.  
Λιπαντικό Σπρέι 

χειρολαβών 
Σπρέυ για λίπανση χειρολαβών 

αερότορ και μικρομότορ. 
Συσκευασία 500 

ml 15 

69.  
Τολύπια 

Βάμβακος 
Καθαρό-Λευκασμένο φυσικό 

βαμβάκι το οποίο να είναι  
Διαστάσεων Ν2 10Χ37mm . 

Συσκευασία 300gr 20 

70.  
Μικροπινελάκια  

εφαρμογών  
χρώματος μπλε 

Πινελάκια εφαρμογών 
συγκολλητικού παράγοντα 

διαμέτρου 1.5mm. 

    Συσκευασία 100 
τεμαχίων 5 

71.  

Μικροπινελάκια 
εφαρμογών 
χρώματος  
πράσινου 

Πινελάκια εφαρμογών 
συγκολλητικού παράγοντα  

διαμέτρου 2.0mm. 

    Συσκευασία 100 
τεμαχίων 5 

72.  

Ρητίνες 
διαστρωμάτωσης 

προσθίων ,για 
αισθητικές 

αποκαταστάσεις, 
διαφόρων 
χρωμάτων 

Φωτοπολυμεριζόμενο εμφρακτικό 
πρόσθιων οδόντων που να είναι  

νανοϋβριδικό για αισθητικές 
αποκαταστάσεις τεχνητής 

διαστρωμάτωσης. Να φέρουν 
ημερομηνία λήξεως και να είναι 

κατασκευασμένα από υλικά 
βιολογικά ανεκτά .Να είναι 

τοποθετημένα σε συσκευασία 
ασφαλείας . 

Σε μορφή 
σύριγγας 15 

73.  
Συγκολλητικός 

παράγοντας 

Υλικό το οποίο να είναι κατάλληλο 
για συγκόλληση εμφράξεων (άμεσες 

και έμμεσες αποκαταστάσεις )7ης 
γενιάς φωτοπολυμεριζόμενο , να 

συμπεριλαμβάνει ενεργοποιητή για 
να μετατρέπεται σε χημικώς 

πολυμεριζόμενο και η χρήση του να 
αρκεί για πάνω από διακόσιες (200) 

εφαρμογές. 

Τεμάχιο-φιαλίδιο 
των 5ml 

 
4 

74.  
Απολυμαντικό 

επιφανειών 

Διάλυμα χωρίς αλδεΰδες για την 
γρήγορη απολύμανση των σκληρών 
επιφανειών και του εξοπλισμού του 

οδοντιατρείου (Με βάση το 
οινόπνευμα και χλωρεξιδίνη). 

Φιάλη  των 5 lt 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 

75.  

Λεύκανση 
ιατρείου 

περιεκτικότητας 
35% 

Υλικό λεύκανσης οδόντων 
πυκνότητας 35% σε υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, να είναι κατάλληλο για 

λεύκανση μεμονωμένων ή 
πολλαπλών δοντιών με δυσχρωμίες, 

ζωντανών ή απονευρωμένων. 

Σε σύριγγα  των 4 
ml 1 

76.  
Διαμάντια 

αερότορ 
διαφόρων, μικρά 

Τροχοί με επικάλυψη διαμαντιού 
από υλικό carbide με αντοχή στον 

κλιβανισμό και στην υγρή 
απολύμανση αντοχής στην υψηλή 
διάβρωση, μικρών διαστάσεων . 

Τεμάχια 150 

77.  

Διαμάντια 
αερότορ 

διαφόρων, 
μεγάλα 

Τροχοί με επικάλυψη διαμαντιού 
από υλικό carbide με αντοχή στον 

κλιβανισμό και στην υγρή 
απολύμανση αντοχής στην υψηλή 
διάβρωση μεγάλων διαστάσεων . 

Τεμάχια 50 

78.  
Διαμάντια 

λείανσης ρητινών 

Τροχοί αερότορ με επικάλυψη 
διαμαντιού από υλικό carbide με 
αντοχή στον κλιβανισμό και στην 
υγρή απολύμανση αντοχής στην 

υψηλή διάβρωση μεγάλων  
διαστάσεων . 

Τεμάχια 50 

79.  
 

Φρέζες κοπής 
μετάλλου 

Τροχοί αερότορ για κοπή μετάλλου 
από υλικό carbide (μέταλλα υψηλής 

ποιότητας) με αντοχή στον 
κλιβανισμό και στην υγρή 

απολύμανση αντοχής στην υψηλή 
διάβρωση διαφόρων διαστάσεων 

.Να είναι τοποθετημένα σε 
συσκευασία που να τα προστατεύει 

από το περιβάλλον. 

Τεμάχια 10 

80.  
Φρέζες διάφορα 
σχέδια  carbide 

Τροχοί αερότορ για αφαίρεση 
αμαγάλματος  από υλικό carbide 
(μέταλλα υψηλής ποιότητας) με 

αντοχή στον κλιβανισμό και στην 
υγρή απολύμανση αντοχής στην 

υψηλή διάβρωση διαφόρων 
διαστάσεων .Να είναι τοποθετημένα 

σε συσκευασία που να τα 
προστατεύει από το περιβάλλον. 

Τεμάχια 100 

81.  
 

Φρέζες 
μικρομότορ 

Τροχοί μικρομότορ από υλικό 
carbide (μέταλλα υψηλής 

ποιότητας) με αντοχή στον 
κλιβανισμό και στην υγρή 

απολύμανση αντοχής στην υψηλή 
διάβρωση διαφόρων  διαστάσεων . 

Να είναι τοποθετημένα σε 

Τεμάχια 100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
συσκευασία που να τα προστατεύει 

από το περιβάλλον. 

82.  
 

Δίσκοι  λείανσης 
ρητινών 

Δίσκοι για χρήση μαδρέν  
μικρομότορ λείανσης και στίλβωσης 

ρητινών  επτά (7)  αδροτήτων, 
μικρού και μεγάλου μεγέθους. 

 

Σετ  250 τεμαχίων 3 

83.  
Κάλυμμα 

αισθητήρα 
κάμερας 

Διάφανο πλαστικό για προστασία 
του αισθητήρα κάμερας. 

Τεμάχια 200 

84.  Πετσετοκάτοχο 

Κατάλληλη μεταλλική ή πλαστική 
κατασκευή 

η οποία χρησιμοποιείται για 
στερέωση χαρτοπετσετών στο 

λαιμό του ασθενή. 

Τεμάχια 4 

85.  
Β.AIR/Γρασαδορά

κι+ 

cartridge 

Συσκευασία λίπανσης (γράσο) 
χειρολαβών Β.ΑΙR. 

Τεμάχια 1 

86.  

Β.AIR 
/Ανταλλακτικές  

φύσιγγες γράσου 
LUBRIMED 

Ανταλλακτικές φύσιγγες γράσου. 
Συσκευασία 6 

τεμαχίων 5 

87.  
Ταινίες Λείανσης 

και στίλβωσης 
medium /Coarse 

Ταινίες πλαστικοποιημένες οι οποίες 
να είναι 

ικανές για την λείανση ρητινών 
διαστάσεων  17.7cmX3.9mm. 

Συσκευασία 150 
τεμαχίων 2 

88.  Διάφανη ταινία 
Ταινία από υλικό σελουλόι το οποίο 

να είναι ικανό για την έμφραξη 
ρητινών ,διάφανη διαστάσεων  

0.05mmX8mmX10m (Tετράγωνο). 

Τεμάχια 2 

89.  
Πολυκαρβοξυλική 

κονία 

Να είναι σε Υγρό και σκόνη (50 
γρ.σκόνη & υγρό 25 ml) ικανή για 
μόνιμη συγκόλληση προσθετικών 

εργασιών συγκόλλησης ,Αξόνων και 
υαλονημάτων. 

Σε κυτίο 2 
τεμαχίων 2 

90.  
Διευρυντήρες      

Ριζικών Σωλήνων 

Τρύπανα για διάνοιξη ριζικού 
θαλάμου . Να φέρουν μεγέθη 0,5-

0,7-0,9-1,1-1,3-1,5 και RAL= 15mm 
ενώ το συνολικό μήκος του 

εργαλείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
28 mm. 

Συσκευασία 6 
τεμαχίων 2 

91.  Στοματικό 
διάλυμα 

Υγρό για στοματοπλύσεις 
περιεκτικότητας  2% σε 

Συσκευασία των 
400gr 8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CPV: 33141800-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.983 € 
περιεκτικότητας 

2% σε 
Χλωρεξιδίνη 

Χλωρεξιδίνη. 

92.  
Συγκολλητικός 

ρητινών 4ης 
γενιάς 

Υλικό για συγκόλληση ρητινωδών 
υλικών 4ης γενιάς. Να είναι σε 

συσκευασία  αποτελούμενη από δύο 
φιάλες συστατικών. 

Τεμάχιο 3 

93.  
Προσωρινό 
εμφρακτικό 

Υλικό  προσωρινής έμφραξης σε 
βαζάκι χρώματος λευκού. Να είναι 

εύκολο στην επεξεργασία και 
εφαρμογή. 

Τεμάχιο 5 

94.  
Βουρτσάκια 

Μεσοδόντιου 
Καθαρισμού 

Να έχουν  χρωματική κωδικοποίηση 
ανάλογα με το μέγεθος (από XXS- 

0.7mm έως L- 1.5mm). 
Τεμάχιο 100 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
 

 Τα είδη του Τμήματος 6, να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΑΕΑ, 
(Πειραιώς 153 Τ.Κ. 118 54, Αθήνα) 

 

 

Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στο παρόν Τεύχος, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις 
του Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Διαλύτες & χημικές ενώσεις   

Βαμβάκι   

Αντικολλητικές  γάζες-κομπρέσες   

Γάζες 5Χ5   

Γάζες 10Χ10   

Αυτοκόλλητα επιθέματα μικροτραυμάτων   

Αιμοστατικές λαβίδες   

Αλκοολούχος λοσιόν 95 ° 
(οινόπνευμα)   

Κουτιά απόρριψης βελόνας (κίτρινα)   

Σύριγγες  ινσουλίνης με βελόνα 27 G   

Σύριγγες 5ML   

Σύριγγες 10ML   

Ρολό εξεταστικής κλίνης 50εκ.   

Χαρτοβάμβακας 5Kg   

Στριπς μικροτραυμάτων πλαστικά, 25 Χ 72mm   

Φλεβοκαθετήρες ροζ 20G   

Φλεβοκαθετήρες μπλε 22G   

Βελόνες πράσινες 21G   

Βελόνες πορτοκαλί 25G   

Αυτοκόλλητη ταινία μετάξι 2,5 εκ.   

Αυτοκόλλητη ταινία μετάξι 5 εκ.   

Βαμβακερός επίδεσμος 12εκ.   

Ελαστικοί επίδεσμοι 10 εκ.   

Ελαστικοί επίδεσμοι 8 εκ.   
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Γυψεπίδεσμος συνθετικός 10 εκ.   

Γυψεπίδεσμος συνθετικός 12,5 εκ.   

Απολυμαντικό εργαλείων 5 λίτρων   

Μάσκα οξυγόνου ενηλίκων   

Μάσκα neb ενηλίκων   

Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα   

Γάζες αυτοκόλλητες 7,5X5   

Γάζες αυτοκόλλητες 10X10   

Αυτοκόλλητα οφθαλμικά επιθέματα   

Χαρτί καρδιογράφου 63mmX30   

Χαρτί καρδιογράφου 110mmX140   

Χαρτί καρδιογράφου 80mmX20   

Δοχείο συλλογής ούρων πλαστικό   

Φακελάκια αποστείρωσης 90 Χ 260 mm   

Φακελάκια αποστείρωσης 60Χ110mm   

Ταινία σύγκλισης τραυμάτων μπλε   

Ταινία σύγκλισης τραυμάτων πορτοκαλί   

Αντισηπτικό χεριών 500 ml   

Θερμόμετρο ηλεκτρονικό   

Πιεσόμετρο απλό μπράτσου   

Νυστέρι Νο11   

Νυστέρι Νο15   

Στριπς αιμοληψίας 22,5 mm   

Ράμμα 3/0 PGA μη κόπτουσα βελόνα   

Ράμμα 4/0 PGA μη κόπτουσα βελόνα   

Ράμμα 5/0 PGA μη κόπτουσα βελόνα   

Prolen 3/0   

Prolen 4/0   

Prolen 5/0   
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Αιμοστατική γάζα   

Ρολό αποστείρωσης επίπεδο   

Γαλάκτωμα μαλάξεων 5 λίτρων   

Νερό απιονισμένο   

Χωνάκια ωτοσκοπίου 4mm   

Συσκευές ορού   

Λάστιχο αιμοληψίας   

Αποστειρωμένα γάντια Νο8   

Χειρουργικό ψαλίδι   

Χειρουργική λαβίδα   

Οξύμετρο   

ΣΥΝΟΛΟ :   

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Γάντια εργαστηρίου νιτριλίου (μέγεθος SMALL)   

Γάντια εργαστηρίου νιτριλίου  (μέγεθος MEDIUM)   

Γάντια εργαστηρίου νιτριλίου  (μέγεθος LARGE)   

Γάντια εργαστηρίου νιτριλίου  (μέγεθος EXTRA LARGE)   

Γάντια εργαστηρίου νιτριλίου  (μέγεθος EXTRA LARGE) 
(μακριά μανσέτα)   

Γάντια εργαστηρίου βινυλίου (μέγεθος LARGE)   

Γάντια εργαστηρίου πολυαιθυλενίου   

Γάντια εργαστηρίου νιτριλίου (Black-extra strong), 
ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM   

Γάντια εργαστηρίου νιτριλίου (Black-extra strong), 
ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE   

ΣΥΝΟΛΟ :   
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ΤΜΗΜΑ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Μάσκα με λάστιχο   

Προστατευτικές μάσκες ενεργού άνθρακα   

Προστατευτικές μάσκες τύπου FFP3 NR ή ισοδύναμο   

Προστατευτική μάσκα τύπου 3Μ 7501 ή ισοδύναμο 
(η οποία σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατή και 

λειτουργική με τον τύπο φίλτρων, μοντέλο 6059 και 6057 
της 3Μ που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία) 

  

Προστατευτική μάσκα τύπου 3Μ 7502 ή ισοδύναμο 
(η οποία σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατή και 

λειτουργική με τον τύπο φίλτρων, μοντέλο 6059 και 6057 
της 3Μ που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία) 

  

Προστατευτική μάσκα τύπου 3Μ 7503 ή ισοδύναμο 
(η οποία σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατή και 

λειτουργική με τον τύπο φίλτρων, μοντέλο 6059 και 6057 
της 3Μ που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία) 

  

Ανταλλακτικά φίλτρα σε ζεύγος για μάσκες τύπου 3Μ 
7502, 7501, 7503, μοντέλο 3Μ 6059 ή ισοδύναμο 

(τα οποία σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατά και 
λειτουργικά με τα μοντέλα μάσκας σειράς 3Μ 7500 που 

ήδη διαθέτει η Υπηρεσία) 

  

Ανταλλακτικά φίλτρα σε ζεύγος για μάσκες τύπου 3Μ 
7502, 7501, μοντέλο 3Μ 6057 ή ισοδύναμο 

(τα οποία σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατά και 
λειτουργικά με τα μοντέλα μάσκας σειράς 3Μ 7500 που 

ήδη διαθέτει η Υπηρεσία) 

  

Ανταλλακτικά (προστατευτικά)  προφίλτρα σωματιδίων 
(P3R) σε ζεύγος, μοντέλο 3Μ 5935 ή ισοδύναμο, 

(τα οποία σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατά και 
λειτουργικά με τα φίλτρα 3Μ μοντέλο 6057 και 6059 για 

μάσκες 3Μ σειράς 7500 που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία) 

  

Κάλυμμα συγκράτησης (δακτύλιος) προφίλτρων σε 
ζεύγος, μοντέλο 3Μ 501 ή ισοδύναμο (το οποίο σε κάθε 

περίπτωση να είναι συμβατό και λειτουργικό με τα φίλτρα 
3Μ μοντέλο 6057 και 6059 για μάσκες 3Μ σειράς 7500 

που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία) 

  

Ανταλλακτικά φίλτρα προστασίας σε ζεύγος 3Μ 6099  ή  
ισοδύναμο, κατάλληλα για μάσκες εργασίας πλήρους 

προσώπου (FULL FACE) τύπου 3Μ 6800  που ήδη διαθέτει 
η Υπηρεσία ή ισοδύναμο. 

  

ΣΥΝΟΛΟ :   
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ΤΜΗΜΑ 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ολόσωμες φόρμες μεγέθους:Large   

Ολόσωμες φόρμες μεγέθους:Extra Large   

Ολόσωμες φόρμες μεγέθους: 2Extra Large   

Ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEK ή ισοδύναμο 
μεγέθους: Medium   

Ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEK ή ισοδύναμο 
μεγέθους: Large   

Ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEK ή ισοδύναμο 
μεγέθους: Extra Large   

Ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEK ή ισοδύναμο 
μεγέθους: 2 Extra Large   

Ποδιές   

Σκούφοι   

Ποδονάρια 
(παπουτσιών)   

Ποδονάρια 
(μποτών)   

Ποδονάρια (μποτών) τύπου TYVEK ή ισοδύναμο   

ΣΥΝΟΛΟ :   

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Αντιστατικά γάντια 
μέγεθος LARGE   

Αντιστατικά γάντια 
μέγεθος EXTRA LARGE   

Γάντια αντικοπτικής προστασίας 
μέγεθος MEDIUM   

Γάντια αντικοπτικής προστασίας 
μέγεθος LARGE   

Γάντια αντικοπτικής προστασίας 
μέγεθος EXTRA LARGE   

Ωτασπίδες   

ΣΥΝΟΛΟ :   
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ΤΜΗΜΑ 6 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

Διευρυντήρες   

Κ-ΡΙΝΕΣ   

Λεντουλό   

Μηχανοκίνητες Ρίνες   

Μηχανοκίνητες Ρίνες Παλίνδρομης Κίνησης   

Αιμοστατικό Υγρό   

ΜΤΑ+   

Αδρoποιητής   

Υδροξείδιο του Ασβεστίου με 
Παραχλωροφαινόλη   

Υδροξείδιο του Ασβεστίου   

Υδροξείδιο του ασβεστίου με ιωδοφόρμιο   

Οξείδιο του ψευδαργύρου & ευγενόλης, 
σκόνη-υγρό   

Ρητινώδης κονία   

Απευαισθητοποιητής οδοντίνης   

Ράμμα   

Νυστέρια Νο15c   

Υδροξείδιο ασβεστίου   

Ισοπροπυλική Αλκοόλη 40%, 
Ακετόνη  40%,   

5.25%  Υποχλωριώδες Νάτριο   

Υποχλωριώδες Νάτριο 2%   

Χλωρεξιδίνη  2%   

Ελαστικά ακρορύγχια για υδροξείδιο ασβεστίου   

Σύριγγα εφαρμογής ΜΤΑ με ευθύ ρύγχος   

Σύριγγα εφαρμογής ΜΤΑ  με κεκαμμένο  ρύγχος   

Διχλωρομεθάνιο για διάλυση γουταπέρκας   
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Ρητίνη νανοϋβριδική   

Υαλοΐονομερές υλικό  για  Ουδέτερο στρώμα   

Υδροξείδιο ασβεστίου   

Ρητίνες flow διαφόρων χρωμάτων   

Υλικό ανασύστασης κολοβώματος   

Κώνοι χάρτου Αποστ.15 Standard   

Κώνοι χάρτου Αποστ.20 Standard   

Κώνοι χάρτου Αποστ.25 Standard   

Κώνοι  χάρτου Αποστ.30 Standard   

Κώνοι χάρτου Αποστ.35 Standard   

Κώνοι χάρτου Αποστ.40 Standard   

Κώνοι χάρτου Αποστ.45 Standard   

Κώνοι χάρτου Αποστ.50 Standard   

Κώνοι χάρτου Αποστ.55 Standard   

Γουταπέρκα Νο 15 Standard   

Γουταπέρκα Νο20 Standard   

Γουταπέρκα  Νο 25 Standard   

Γουταπέρκα Νο 30 Standard   

Γουταπέρκα Νο 35 Standard   

Γουταπέρκα Νο 40 Standard   

Γουταπέρκα Νο 45 Standard   

Υδροξείδιο ασβεστίου   

Ρητινώδες Φύραμα μόνιμης έμφραξης ριζικού 
σωλήνα   

Βελόνες διακλυσμού   

Kρέμα καθαρισμού ριζικού σωλήνα   

Διάλυμμα ενδοδοντίας   

Λεύκανση ριζικού σωλήνα   

Ευκαλυπτέλαιο   
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Αδροποιητής πορσελάνης   

Οξείδιο του ψευδαργύρου-Classic   

Στιλβωτικά βουρτσάκια κυπελλοειδή nylon 
για γωνιακή   

Πάστα στίλβωσης σε βαζάκι   

Ρητίνες νανοϋβριδική Οπισθίων Οδόντων 
στοιβάξιμη, Βάθος φωτοπολυμερισμού 

5mm,διάφορα χρώματα 
  

Υαλοΐονομερείς κάψουλες   

Σετ άξονες υαλονήματος με τρυπάνια   

Υαλοΐονομερή κονία συγκόλλησης   

Κυτίο πετσετών ασθενούς   

Εξεταστική Μάσκα Σιέλ   

Σιελαντλία   

Καθαριστικό αναρρόφησης   

Απολυμαντικό  αναρρόφησης   

Καλύμματα Κεφαλωτού   

Λιπαντικό Σπρέι χειρολαβών   

Τολύπια Βάμβακος   

Μικροπινελάκια  εφαρμογών  χρώματος μπλε   

Μικροπινελάκια εφαρμογών χρώματος  πράσινου   

Ρητίνες διαστρωμάτωσης προσθίων ,για 
αισθητικές αποκαταστάσεις, διαφόρων 

χρωμάτων 
  

Συγκολλητικός παράγοντας   

Απολυμαντικό επιφανειών   

Λεύκανση ιατρείου περιεκτικότητας 35%   

Διαμάντια αερότορ διαφόρων, μικρά   

Διαμάντια αερότορ διαφόρων, μεγάλα   

Διαμάντια λείανσης ρητινών   

Φρέζες κοπής μετάλλου   

Φρέζες διάφορα σχέδια  carbide   
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Φρέζες μικρομότορ   

Δίσκοι  λείανσης ρητινών   

Κάλυμμα αισθητήρα κάμερας   

Πετσετοκάτοχο   

Β.AIR/Γρασαδοράκι+ cartridge   

Β.AIR /Ανταλλακτικές  φύσιγγες γράσου 
LUBRIMED   

Ταινίες Λείανσης και στίλβωσης medium /Coarse   

Διάφανη ταινία   

Πολυκαρβοξυλική κονία   

Διευρυντήρες Ριζικών Σωλήνων   

Στοματικό διάλυμα περιεκτικότητας 2% σε 
Χλωρεξιδίνη   

Συγκολλητικός ρητινών 4ης γενιάς   

Προσωρινό εμφρακτικό   

Βουρτσάκια Μεσοδόντιου Καθαρισμού   

ΣΥΝΟΛΟ :   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς :  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 
μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο με αριθμό 
.................. που αφορά στο διαγωνισμό της 18/10/2019 με αντικείμενο την προμήθεια «υγειονομικού 
υλικού προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού / Α.Ε.Α. για τα έτη 2020 έως και 2022» σύμφωνα με τη με αριθμό 
18/2019 Διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι ………………., οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς :  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 
μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης με αριθμό................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της 18/10/2019 με αντικείμενο την προμήθεια «υγειονομικού υλικού προς 
κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού/Α.Ε.Α. για τα έτη 2020 έως και 2022» σύμφωνα με τη με αριθμό 18/2019 Διακήρυξή 
σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................................…………..Ημερομηνία έκδοσης……………………………… 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ ήτοι #...................................# ευρώ. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την επωνυμία 
……….…..........……..………... οδός ……………………….…. αριθμός ..…. ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ…………………..} {ή σε 
περίπτωση Ένωσης των Εταιριών  
α)…….…..... οδός............................. αριθμός.................., ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………... 
β)……….….  οδός............................. αριθμός................., ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………… 
γ)…………... οδός............................. αριθμός................., ΤΚ……………, Α.Φ.Μ…………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των #........................# 
ευρώ, για τη λήψη από αυτήν ποσού προκαταβολής #.........................# ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
…………… από ………….. Σύμβαση, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 
….………………………………………………… (συμπληρώνεται το/τα τμήμα/τα του διαγωνισμού για τα 
οποία συμμετέχει, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης) (αρ. 
Διακήρυξης 18/2019) προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  
Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Το όριο ισχύει μόνο για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Όπως ορίζεται στα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία «ΕΕΕΣ_18/2019_Διακήρυξη ΑΕΑ.xml» και 
«ΕΕΕΣ_18/2019_Διακήρυξη ΑΕΑ.pdf» που θα αναρτούνται μαζί με την παρούσα στην κεφαλίδα του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 78657 
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