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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
         Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις:  

α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του ‘’Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα   
Κυβερνητικά όργανα’’, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98). 

β.   Του Ν.1481/1984 ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν.  
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γ.   Του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 

δ.   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), όπως ισχύουν. 

ε.    Του Ν. 2690/1999 (Α΄-45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις’’, 
όπως ισχύουν. 

στ.  Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-41),όπως ισχύουν.                 

ζ.    Του Ν. 2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248),όπως 
ισχύουν. 

η.   Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 

θ.  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), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ι. 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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  38 του Ν. 
4412/2016 και ισχύει. 

ια. Του άρθρου 26 ‘(Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση) του Ν. 4024/2011 (Α΄-226) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’, όπως ισχύει. 

ιβ.  Του Ν. 4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄-52) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ιγ.    Των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4146/2013 ‘’Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-90). 

ιδ. Του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013’’ (Α΄-107). 

ιε.  Του Ν. 4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις ’’ (Α΄-120), όπως ισχύουν. 

ιστ. 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). 

ιζ.  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), όπως ισχύουν. 

ιη.  Του Ν. 4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-143), όπως ισχύει. 

ιθ.  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). 

κ. Του Ν. 4254/2014 ‘’Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις’’. 

κα. Του Ν.4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’(Α΄-147), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

κβ. Του Ν. 4446/2016 ‘’Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικιοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.’’ (Α΄-240). 
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κγ. Του Ν. 4456/17 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

κδ. Του Π.Δ. 18/1989 ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας’’ 
(Α΄-8). 

κε.  Του Π.Δ. 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241). 

κστ.Του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’ (Α΄-150), κατά το μέρος 
που ισχύει (Άρθρο 4). 

κζ. Του Π.Δ. 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213). 

κη. Του Π.Δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών’’ (A΄-141). 

κθ. Του Π.Δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (A΄-281), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

λ.  Του Π.Δ. 24/2015 ‘’Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων’’ (Α΄-20). 

λα. Του Π.Δ. 28/2015 ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία’’ (Α΄-34). 

λβ. Του Π.Δ. 73/2015 ‘’Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116). 

λγ. Του Π.Δ. 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-145). 
λδ. Του Π.Δ. 123/2016 ‘’Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.’’ (Α΄-208). 

λε. Του Π.Δ. 131/2016 “Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών 
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή 
αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού” (A΄-235). 

λστ.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 584/1985’’ (Α΄-35). 

λζ. Του Π.Δ. 39/2017 ‘’Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών’’ (Α΄-64).    
 
2. Τις αποφάσεις: 

α.  Υπ’ αριθμ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών ‘’Περί καθορισμού 
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων’’ (ΦΕΚ B΄-1209). 

β.   Υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 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 (ΦΕΚ75)’’ (Β΄-1276). 

γ. Υπ’ αριθμ. 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)’’ (ΦΕΚ Β΄-266). 

δ.  Υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30-12-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα (B΄-2884), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
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ε.   Υπ’ αριθμ. 186 από 11-11-2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 
3671). 

στ.  Υπ’ αριθμ. 8028/1/305-α΄ από 06-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών  ‘’Σύσταση- Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016-2017’’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ζ. Υπ’ αριθμ. 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 Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης” (Β΄- 4130). 

η.  Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017  κοινή υπουργική Απόφαση περί καθορισμού 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                
(Β/969/22-03-2017). 

θ. Υπ’ αριθμ. 8028/1/305-γ΄ από 29-03-2017 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών ‘’Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016-2017’’, 
όπως ισχύει. 

ι. Υπ’ αριθμ. 57654 από 23-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ‘’ Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’ (ΦΕΚ Β΄-
1781). 

ια. Υπ’ αριθμ. 56902/215 από 02-06-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (ΦΕΚ Β΄-1924). 

ιβ.  Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β΄ από 04.10.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα. 

 
3. Την υπ’ αρίθμ. 8001/5/77-ια΄-10 από 03-05-2017 Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης  

Οικονομικών/Α.Ε.Α., για την έγκριση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2018, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1642 «Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού» (ΑΔΑ: 
ΩΟΥΘ465ΧΘ7 - ΙΦΜ και ΑΔΑΜ: 17REQ006137551). 
 

4. Το υπ’ αρίθμ. 1311/17/1873396 από 20-09-2017 έγγραφο  της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, επικαιροποιημένο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1. Προκηρύσσουμε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση 
την τιμή, για την προμήθεια με αγορά χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών, όπως 
αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. 
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2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 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. 

 
3. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
β.   Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
γ.   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και 
το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

δ.   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από 
την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 

ε.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους από τους συμμετέχοντες παρέτειναν τις προσφορές τους. 

στ. Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω οριζομένου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ζ.   Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα 
του διαγωνισμού.  

η. Προσφορά που δεν αναφέρεται σε ολόκληρη την (προκηρυχθείσα) ποσότητα του 
τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον δε γίνεται αποδεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
4. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α.   Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β.   Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ. 
07-12-2017 
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& ΏΡΑ: 
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γ.  Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

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

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

 
5.     ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τον διαγωνισμό τους οικονομικούς φορείς, για 
τους οποίους συντρέχει ένας (1) τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους 
αποκλεισμού, ήτοι: 
α.    Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος προσώπου που είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τα κάτωθι 
αδικήματα:  
(1)  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), 

(2)   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 (EE 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 (EE L192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

(3)   απάτη, κατά την έννοια του άρθ. 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄-48), 

(4) 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 (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

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

(6)  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 (EE L 101 
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της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 
4198/2013 (Α'-215). 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή των εχόντων εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

 - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές, 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 - στις περιπτώσεις των συναιτερισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β.    Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 

φόρων. 
γ.    Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
δ.  Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (ΦΕΚ Β΄-
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. 

Οι υπό (i) και (ii) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
ε.    Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν 

από την παράγραφο 2 του  άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
στ.  Ο οικονομικός φορέας τελεί  υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

ζ. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

η.    Εάν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

θ.     Εάν υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 48 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

ι.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης. 

ια.   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του N. 4412/2016, ως ισχύει.  

ιβ.   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές 
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

ιγ.   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ιδ.  Έχει επιβληθεί εις βάρος του οικονομικού φορέα η ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 73 και 74 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 
Οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, τους 
παρέχοντες στήριξη σε αυτόν άρθρο 78 Ν.4412/2016, τους υπεργολάβους του, τους 
υπεργολάβους των υπεργολάβων του και κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ όσων 
παριλαμβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας (άρθρο 131 Ν.4412/2016). 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για τουλάχιστον ένα μέλος της. 
 

6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του N. 
4412/2016, ως ισχύει. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

 
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν: 
α. Κύκλο εργασιών (συνολικό – γενικό), κατά μέσο όρο, τα τρία (3) τελευταία έτη  (2014, 

2015 και 2016)  ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει).  Ως εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,  
νοείται  η αξία του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
υποβάλλει προσφορά, ήτοι:   
-   της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης  του τμήματος,  για οικονομικούς φορείς 

που θα υποβάλλουν προσφορά για ένα (1) τμήμα. 
-    του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών των Συμβάσεων των τμημάτων, ως 

αναγράφονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης για οικονομικούς 
φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για δύο (2) ή περισσότερα τμήματα. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών 
για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος 
με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ως ορίστηκε ανωτέρω.   

β.   Πιστοληπτική ικανότητα. 
 
8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
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παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που 
αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο  της παρούσας Διακήρυξης. 
 

9. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 
α. Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε  αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 
του Συστήματος. 
β. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή 
τους είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα, είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secureiden Tityacr Ossbo Rderslin 
Ked (STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 
πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 
γ. Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται 
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 
δ. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης 
ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 
του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 
ε. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 

11. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
  
12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 

συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή 
υποχρεώσεων αποκλειστικά μέχρι και την 08-01-2018 και ώρα 14:00΄ και μόνο 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ 
τούτου  αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή 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 θα 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. 

 
13. Ο προσφέρων προμηθευτής εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική 

προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως 
ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

 
14. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα 

αρχή (άρθρο 77 του Ν. 4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
15. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.  

 
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος 

Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/ 
Διεύθυνση Οικονομικών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
ήτοι: 

22-01-2018 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια: 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας 
διακήρυξης, υποπαράρτημα με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – 

Απαιτήσεις» 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Δεκατρία (13) τμήματα ως καθορίζονται στον επόμενο πίνακα 
και στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας διακήρυξης, 
υποπαράρτημα με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 

33696300-8 
Χημικά αντιδραστήρια 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ (CPV) 

 
Όπως καθορίζονται στον επόμενο πίνακα. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας 

διακήρυξης, υποπαράρτημα με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις» 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας 

διακήρυξης, υποπαράρτημα με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις» 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, 

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Συνολικός προϋπολογισμός: #161.257,19#€  άνευ Φ.Π.Α.,  
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών. 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Όπως καθορίζονται στον επόμενο πίνακα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΚΑΕ 1642 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του 
Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» οικονομικού έτους 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

Σύνολο: 5,7156 % 
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). 

 0,06% 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. 

 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. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας 
Διακήρυξης, υποπαράρτημα  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές 

– Απαιτήσεις» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 
Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας 

Διακήρυξης, υποπαράρτημα  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές 
– Απαιτήσεις» 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Όπως προβλέπεται από το Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας 

Διακήρυξης, υποπαράρτημα  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές 
– Απαιτήσεις» 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας 
Διακήρυξης, υποπαράρτημα  με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές 

– Απαιτήσεις» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 36/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε.Α.  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός 
CPV 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 
ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Διαλύτες & χημικές ενώσεις 44832000-1 #16.250,80# € 

2 Αντιδραστήρια λειτουργίας 
αυτόματου ανοσοενζυμικού αναλυτή 33696500-0 #35.462,90# € 

3 
Αντιδραστήρια παραγωγοποίησης, 

βιολογικών δοκιμών, Ιοντικής 
Χρωματογραφίας & φυσίγγια 

ενεργού άνθρακα 

33696300-8 

#8.826,60# € 

4 Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 24000000-4 #14.491,93# € 

5 
Ουσίες αναφοράς  

(εξαρτησιογόνες, εύφλεκτες & 
αιθανόλης) 

24950000-8 
#21.390,32# € 

6 Αέρια για τη λειτουργία 
εργαστηριακού εξοπλισμού 24100000-5 #9.911,28# € 

7 
Συστήματα αντιδραστηρίων 
προκαταρκτικών δοκιμών 

εγκληματολογικού ενδιαφέροντος 
24900000-3 

#35.342,74# € 

8 Αντιδραστήρια εμφάνισης 
αποτυπωμάτων 24960000-1 #6.483,87 € 

9 
Πλάκες & αντιδραστήρια TLC,  

βαθμονόμησης πεχαμέτρου & ουσίες 
αναφοράς XRD 

24311000-7 
#4.714,51# € 

10 Αντιδραστήρια σε ταινίες 33124131-2 #1.088,70# € 

11 Ουσίες αναφοράς εκρηκτικών υλών 24612000-7 #2.805,64# € 

12 Ουσίες αναφοράς Ιοντικής 
Χρωματογραφίας 24315000-5 #1.806,45# € 

13 
Διαβρωτικό χρώματος, ουσίες 

αναφοράς εύφλεκτων  
& αντιδραστήριο εμφάνισης ιχνών 

σιδήρου 

24327000-2 

#2.681,45# € 

Εκτιμωμένη αξία της σύμβασης κατά το άρθρο 6 του Ν. 
4412/2016 (άνευ Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και 

δαπανών)  σε ευρώ. 
#161.257,19# € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.1 Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών. 

- Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92 και 96 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και  
στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 (ΦΕΚ Β΄-1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

- Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Προκειμένου περί αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των 
διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της 
υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να 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. 

- Οι προσφορές υποβάλλονται και  σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, 
εντός  τριών (3) εργάσιμων 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. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1.2.1.2 του άρθρου 15 της ως άνω 
απόφασης δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 
προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα 
επιστρέφεται στον προσφέροντα.  

 
1.2 Περιεχόμενο προσφορών. 
 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

α. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

 β. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη. 

 γ. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά και τα  κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

 
Διευκρινίσεις  
- Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται από τον 
συμμετέχοντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς 
(υπο)φακέλους: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά», πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ως 
ισχύει, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε 
παραπάνω.  
- Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του         
Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο 
υποβολής και θεώρησης αυτών, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του                  
Ν. 4250/2014. 
- Μέχρι την προσαρμογή της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στην δυνατότητα υποβολής 
ξεχωριστών (υπο)φακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής» και «τεχνικής προσφοράς» 
(μετά την έκδοση αποφάσεων άρθρου 36 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει), οι ανωτέρω 
(υπο)φάκελοι (α) και (β) θα υποβάλλονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά του εν λόγω 
(υπο)φακέλου τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά και εντύπως, δύναται να 
προσκομίζονται και σε ενιαίο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά». 

 
1.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 
1.2.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 
αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και το άρθρο 
15 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 (ΦΕΚ Β΄-1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», της αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1.2.1.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo άρθρο 72 του Ν. 4412/16, ως 
ισχύει και την υπ’ αριθμ. ΥΑ 56902/215 από 02-06-2017 (ΦΕΚ Β΄-1924). Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄ της 
παρούσας) υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf, κατόπιν ψηφιακής σάρωσης, και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια 
Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπη) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το αναλογούν ποσό της 
εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος θα αναγράφεται αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς Φ.Π.Α. (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) ανά τμήμα (εάν ο 
οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για ένα μόνο (1) τμήμα) ή του 
αθροίσματος των  εκτιμώμενων αξιών των συμβάσεων των τμημάτων (εάν ο 
οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για δύο ή περισσότερα ή όλα τα 
τμήματα), ως εμφαίνεται κατωτέρω: 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
1.2.1.1.2 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)*, σύμφωνα με το άρθρο 79 

του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, το οποίο καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5 
Ιανουαρίου 2016 και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του Ν. 1599/1986 (Α΄-75) και προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του 
Ν.4412/2016, ως ισχύει και της παρούσας Διακήρυξης 
[(Ε.Ε.Ε.Σ.)*: Πρόκειται για το European Single Procurement Document (ESPD) ή Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.] 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει συμπληρώνεται και υποβάλλεται με την κάτωθι διαδικασία:  
α. Από την αναθέτουσα Αρχή, εν προκειμένω το Τμήμα Προμηθειών της 

Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εξαχθεί 
ένα (1) αρχείο σε μορφή .xml  το οποίο δεν είναι αναγνώσιμο. Το εν λόγω 
αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο  στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ (για το συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ βλ. αρχική σελίδα της διακήρυξης). 

β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας  «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml από το 
ΕΣΗΔΗΣ και το  αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

γ.  Ακολούθως, μεταβαίνει  στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el. 

δ. Επιλέγει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που προηγουμένως αποθήκευσε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του σε μορφή .xml.  

ε. Ακολούθως 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.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΣΩΝ  ΠΟΥ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ 2% ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 1ο : #325,02#€ ΤΜΗΜΑ 8ο : #129,68#€ 

ΤΜΗΜΑ 2ο : #709,26#€ ΤΜΗΜΑ 9ο : #94,29#€ 

ΤΜΗΜΑ 3ο : #176,53#€ ΤΜΗΜΑ 10ο : #21,77#€ 

ΤΜΗΜΑ 4ο : #289,84#€ ΤΜΗΜΑ 11ο : #56,11#€ 

ΤΜΗΜΑ 5ο : #427,81#€ ΤΜΗΜΑ 12ο : #36,13#€ 

ΤΜΗΜΑ 6ο : #198,23#€ ΤΜΗΜΑ 13ο : #53,63#€ 

ΤΜΗΜΑ 7ο : #706,85#€ - 
Ποσό  που  καλύπτει  το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για 

το σύνολο τμημάτων (1 έως και 13) ίσο με #3.225,14#€ 
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 Επισημαίνεται ότι: 
  Στο μέρος ΙΙ, παράγραφος Α΄ (πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα) του Ε.Ε.Ε.Σ., πρέπει να δηλώθούν τα τμήματα του διαγωνισμού για  
τα οποία ενδιαφέρεται ο προσφέρων. Η δήλωση γίνεται στο πεδίο «Ανάλογα 
με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσοφρά». 

 Στο μέρος ΙΙ, παράγραφος Β΄ (πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους 
του οικονομικού φορέα) του Ε.Ε.Ε.Σ., πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του, 
κατά περίπτωση, εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. 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 σύμβασης. 

στ. Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF 
μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 
Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας 
αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.  

ζ. Το αρχείο .pdf, του Ε.Ε.Ε.Σ., υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, τα στοιχεία του οποίου δηλώθηκαν στο 
μέρος ΙΙ, παράγραφος Β΄ του εγγράφου, σύμφωνα με τα προηγούμενα.   

η. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 
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, 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 – παράγραφος Γ΄), ότι θα 
στηριχτεί σε τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), σημειώνοντας 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 τα 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 ικανότητες τους, στις οποίες θα στηρίχθεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 
πληροφορίες.  
 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά 
του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 
θα πρέπει, να σημειώσει την αντίστοιχη ένδειξη στο 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, 
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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 τα 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 στηρίχθεί ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας, πληροφορίες. 
Το χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο δεν απαιτείται να προσκομιστεί 
όταν η υπεργολαβία δεν δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ. κατά την υποβολή 
προσφοράς, αλλά δηλώνεται μετά την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων τότε 
επισυνάπτονται χωριστά έντυπα Ε.Ε.Ε.Σ., συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 
αντιστοίχως και σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 

 
Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:  
1. Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά 
του ενδιαφερόμενου, μόνο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής απαιτείται 
να προσκομισθεί στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 
άλλου είδους αλλοιώσεις. 

2. Τα Ε.Ε.Ε.Σ. φέρουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή και για τον λόγο αυτό δεν 
απαιτείται η προσκομιδή τους σε έντυπη μορφή. 

3. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
1.2.2  Περιεχόμενα (υπό)φάκελου «Τεχνική Προσφορά». 

Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
1.2.2.1 Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) και 
υποβάλλεται μέσω του συστήματος από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
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1.2.2.2 Τα τεχνικά φυλλάδια, τα δικαιολογητικά και οι σχετικές δηλώσεις που τυχόν 
απαιτούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ».    

1.2.2.3 Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στο Ε.Ε.Ε.Σ. του ότι θα αναθέσει  τμήμα της 
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει στην 
προσφορά του το ακριβές τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που 
προτείνει.  Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των προτεινόμενων υπεργολάβων θα 
πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

1.2.2.4 Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στο ΕΕΕΣ. ότι θα στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να δηλώσει στην 
προσφορά του τους οικονομικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί  και την 
στήριξη που θα λάβει από αυτούς. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τρίτων, που 
θα παράσχουν την στήριξή τους στον προσφέροντα, θα πρέπει να ταυτίζονται με τα 
αυτά που περιέχονται στα υποβληθέντα, ως δικαιολογητικά συμμετοχής, ΕΕΕΣ. 

 
Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  
1. Η τεχνική προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, 

υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε 
περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. 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. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που τυχόν απαιτούνται από το παράρτημα ΣΤ΄ της 
παρούσας διακήρυξης, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα τεχνικά φυλλάδια 
(Prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλ. δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή του 
κατασκευαστή, υποβάλλονται και πάλι  θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του σε περίπτωση που αυτός (προσφέρων) είναι νομικό πρόσωπο, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

3. Από τα λοιπά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν 
και σε έντυπη μορφή μόνο εκείνα τα οποία οι Φοορείς του Δημοσίου δεν κάνουν  
αποδεκτά ως αντίγραφα των πρωτότυπων κατά τον Ν. 4250/2014. Τέτοια 
έγγραφα είναι τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

4. Ομοίως δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 που 
απαιτείται να βληθούν από τον προσφέροντα σύμφωνα με όρο του 
Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες. 

5. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
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προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι 
ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και 
στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να 
φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης 
της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). 
Ειδικότερα τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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. 

7. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, επισυνάπτει  
σχετική δήλωσή του (Ν.1599/86), στην οποία αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η σήμανση του 
συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. Στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικά (άρθρο 21 Ν. 4412/2016, ως ισχύει). 

 
1.2.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα καθώς και δήλωση υπό μορφή 
αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμούν να γίνει  η πληρωμή τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η 
σύμβαση (βλ. παρ. 17 παρούσας). 

 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει) και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, θα 
συμπληρωθεί η τιμή προσφοράς (Τ) ανά τμήμα, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 
δαπανών, για την παράδοσή του τμήματος προμήθειας, ελεύθερου, στον 
τόπο παράδοσης και με τον τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

 Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω: 
Τιμές 
α.  Η τιμή προσφοράς θα δίνεται ανά τμήμα, μόνο σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,  

συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών 
για την παράδοση του τμήματος προμήθειας, ελεύθερου, στον τόπο και με τον 
τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές, που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
β.  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :  
1. Η τιμή προσφοράς δίνεται σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των 

υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την παράδοση ολόκληρου 
του τμήματος προμήθειας, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ και ΣΤ΄ της 
παρούσας Διακήρυξης. 

2. Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχούν στα τμήματα για τα οποία οι 
συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον σύμφωνα με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και την τεχνική προσφορά τους. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών η 
προσφορά τους θα απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη εκτίμησης. 

3. Επισημαίνεται ότι o εκάστοτε Φ.Π.Α. σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) της ανωτέρω 
τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

4. Η συγκριτική τιμή θα ταυτίζεται με την τιμή προσφοράς ανά τμήμα, ως ορίστηκε 
ανωτέρω, σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας 
διακήρυξης. 

5. Η τιμή προσφοράς ως ορίστηκε ανωτέρω, η οποία θα ξεπερνά την εκτιμώμενη 
αξία (χωρίς ΦΠΑ) για το τμήμα για το οποίο υποβάλλεται, κατά το άρθρο 6 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, της παρούσας Διακήρυξης, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

6. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α.  που θα 
ξεπερνά την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. της παρούσας 
Διακήρυξης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

δ.   Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 
ε.    Η προσφερόμενη τιμή υπόκειται στις ισχύουσες κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά 

αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας καθώς και σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά αναγράφεται σ’ αυτό. 

 
στ.  Η αναγραφή της τιμής προσφοράς σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με μέχρι δύο 

δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι μικρότερο του πέντε. Σε περίπτωση που η αναγραφή της τιμής γίνει με 
περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
ζ.   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών απαντήσεων εκ 
μέρους των συμμετεχόντων οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. Σε 
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περίπτωση διαπίστωσης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, μετά από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του 
άρθρ. 88 του ιδίου ως άνω Νόμου, διαβούλευση με τον προσφέροντα. 

 
η.   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
θ.    Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη του τμήματος (ή των τμημάτων)  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ι. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά (άρθρο 
21 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει). 

 
Επισημαίνεται ότι : 
   Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα του 

διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της 
διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές αφορούν μόνο το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας για έκαστο τμήμα. Προσφορά για μέρος της 
προκηρυχθείσας ποσότητας τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

   Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
   Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

απαράβατους όρους της  Διακήρυξη συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
   Από τα δικαιολογητικά - έγγραφα, όσα εκδίδονται - υπογράφονται από τον 

προσφέροντα, φέρουν υποχρεωτικά την ψηφιακή υπογραφή του και σε 
περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, δεν 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής του υπογράφοντα αυτά. Για την ένωση οικονομικών φορέων που 
υποβάλλει κοινή προσφορά, τα στοιχεία που απαρτίζουν την τεχνική και την 
οικονομική προσφορά υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε από κάθε 
οικονομικό φορέα - μέλος της ένωσης, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, 
είτε από κοινό εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για 
το σκοπό αυτό, ο οποίος πρέπει να προσδιορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό με 
το οποίο συστάθηκε η ένωση. Επίσης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής και έντυπη υποβολή και για όσα δικαιολογητικά-έγγραφα της 
προσφοράς εκδίδονται - υπογράφονται από τρίτο, αλλά φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή αυτού (εκδίδοντα – υπογράφοντα). 

   Όσα δικαιολογητικά - έγγραφα εκδίδονται από τρίτο, πλην όμως δεν φέρουν την 
ψηφιακή υπογραφή του, υποβάλλονται από τον συμμετέχοντα, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολή της 
προσφοράς του και σε έντυπη μορφή, πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα το 
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 ως ισχύει, εντός των αντίστοιχων σφραγισμένων 
έντυπων φακέλων με τις ενδείξεις: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». Δηλώσεις τρίτων, που τυχόν 
απαιτούνται, εφόσον δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, προσκομίζονται και 
εντύπως με την προβλεπόμενη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
υπογράφοντα αυτές, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία. 

   Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην 
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Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα αναγράφονται 
εξωτερικά η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός 
της Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα 
στοιχεία του οικονομικού φορέα και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά θα 
περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε τρεις (3) 
σφραγισμένους υποφακέλους στους οποίους θα αναγράφονται εξωτερικά η 
επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο 
του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και οι 
ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και 
«Έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με μεγάλο όγκο εντύπων εγγράφων, 
δύναται να χρησιμοποιούνται από τον προσφέροντα  περισσότεροι του ενός 
φάκελοι. Σε κάθε φάκελο αναγράφονται εξωτερικά τα ίδια ως άνω στοιχεία και 
επιπλέον τίθεται αρίθμηση π.χ. Φακ. 1/5, Φακ. 2/5 κοκ. Κατ’ επέκταση δύναται να 
διαχωρίζονται και να σημαίνονται οι επιμέρους φάκελοι «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», οι οποίοι θα 
περιέχονται στους κυρίως φακέλους «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής». 

 Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή 
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 

   Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες, εκτός εάν έχουν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησής της και γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

   Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα  (360) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται σχετική δήλωση από 
τους προσφέροντες. Προσφορά στην οποία ορίζεται χρόνος ισχύος 
μικρότερος του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

   Ο χρόνος παράδοσης, που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και ΣΤ΄ της 
παρούσας αποτελεί  απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

   Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
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   Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 
2. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

I. Αποσφράγιση προσφορών. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των 
(ηλεκτρονικών και έντυπων) (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
προσφορά» από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.  

II. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. Η Μόνιμη 
Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.) του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την 
πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, που 
αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.1 του παρόντος παραρτήματος και 
γνωμοδοτεί για την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς το Αποφαινόμενο Όργανο, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Παράλληλα, πραγματοποιείται από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος και αξιολόγηση των  
υποβληθέντων φακέλων τεχνικών προσφορών που αναφέρονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.2.2 του παρόντος παραρτήματος. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών 
Προσφορών γνωμοδοτεί περί της αποδοχής ή απόρριψης των τεχνικών προσφορών, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.  

III. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων  των προσφορών, αποσφραγίζονται  από τη Μόνιμη Επιτροπή 
Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. Η ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ορίζεται με ειδική πρόκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα 
στάδια, δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν κατά την ως άνω διαδικασία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος παραρτήματος.   

IV. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών. Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.) αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά 
τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 86 και 
100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Οι οικονομικοί φορείς 
κατατάσσονται με βάση το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού και αναδεικνύεται ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 
ανάδοχος»). 

V.  Διευκρινίσεις – Συμπλήρωση εγγράφων. Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το 
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, όταν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

VI. Απόφαση για την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου. Κατόπιν της αξιολόγησης, 
κατά τα ανωτέρω, των οικονομικών προσφορών και της προαναφερόμενης 
γνωμοδότησης της Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ. / Α.Ε.Α. για αυτές, εκδίδεται απόφαση από το 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και αναδεικνύεται ο προσωρινός ανάδοχος. 
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VII. Κατακύρωση. Με έγγραφη πρόσκληση ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει, 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών, από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα (Κεφ. 5 Παραρτήματος Β΄).  

VIII. Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η Μόνιμη Επιτροπή 
Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών αποσφραγίζει τον ηλεκτρονικό και τον 
αντίστοιχο έντυπο φάκελο που τυχον θα υποβληθεί από τον προσωρινό ανάδοχο με 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.) γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και της νομιμότητας των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής να αποφανθεί εντέλει, με σχετική απόφασή του, για την κρίση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν 
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών.  

IX. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όσους υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές πλην του προσωρινού ανάδοχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του 
Ν. 4412/2016. 

X. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα 
με την παρ. 3 περ. γ’ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η απόφαση 
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

XI. Πρόσκληση του αναδόχου να υπογράψει τη σύμβαση, κατά τις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 105 του ως άνω Νόμου. 

XII. Κατ’ άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 100, 102, 103, 104 και 105 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει.     

 
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30΄, μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, 
παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους έντυπους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε 
έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους έντυπους (υπο)φακέλους με τις ενδείξεις 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από αυτή (επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά», καθώς και οι αντίστοιχοι έντυποι 
(υπο)φάκελοι, που τυχόν υποβλήθηκαν, δεν αποσφραγίζονται. Οι δε έντυποι (υπο)φάκελοι 
«Οικονομική Προσφορά», μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την 
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ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορισθεί από την Υπηρεσία διενεργείας του διαγωνισμού. 

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του 
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.) προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φάκελων «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν 
έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
αποκτούν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή 
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους αντίστοιχους έντυπους (υπο)φακέλους με την 
ένδειξη «Οικονομική προσφορά» (για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 
προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται  από την 
επιτροπή ανά φύλλο. 

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που Οικονομικός Φορέας υπέβαλε προσφορά για 
περισσότερα του ενός τμήματα, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά θα αποσφραγισθεί 
ανεξάρτητα αν για κάποιο από αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά, λόγω 
της δομής και λειτουργίας του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ). Ομοίως, εάν υποβληθεί ενιαίος 
έντυπος φάκελος οικονομικής προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα, που θα 
εμπεριέχει τις επιμέρους οικονομικές προσφορές για τα τμήματα αυτά, θα αποσφραγισθεί 
ανεξάρτητα αν για κάποιο από αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την 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 για τις διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στη διακήρυξη.  
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 
των προσφορών. 
 Η αρμόδια επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των τεχνικών προσφορών. 
 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει και κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τη σχετική 

απόφαση επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών τους, προκειμένου να 
ενημερωθούν για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες 
– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν της διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, ο προσφέρων που  υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και 
το Ν. 4412/2016, ως ισχύει και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κηρύσσεται 
προσωρινός ανάδοχος. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ειδικής λειτουργίας 
του Συστήματος (όχι μέσω της «Επικοινωνίας»), σε μορφή αρχείου .pdf και σε 
σφραγισμένο ηλεκτρονικό φάκελο, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση 
και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει 
στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ως 
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ισχύει, καθώς και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, ως ισχύει. 

Από τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικά δεν απαιτείται να 
προσκομιστούν σε έντυπη μορφή όσα φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή του εκδότη τους με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ και όσα 
στοιχεία  και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτότυπων.  

Όσα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο στην αρμόδια 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Τα έντυπα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014, ως ισχύει, υποβάλλονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
σε σφραγισμένο έντυπο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται εξωτερικά: η ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της 
Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα) και τα στοιχεία του 
προσωρινού αναδόχου. 

Στον φάκελο, μαζί με τα δικαιολογητικά, εσωκλείεται με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο εν λόγω φάκελος 
αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση μη προσκόμισης ή διαπίστωσης ελλείψεων επί 
των δικαιολογητικών, παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία για προσκόμιση ή 
συμπλήρωση αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 103 του ως άνω Νόμου. 

Σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληροί, στο ΕΕΕΣ που υπέβαλε κατά το άρθρο 79 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει και τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα, προκειμένου να μην 
καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του (προσφέροντα), εφόσον έχει κατατεθεί, 
πρέπει να προηγείται έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει είναι ψευδή ή ανακριβή, η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του ως άνω νόμου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που  υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από της 
προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 
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73 και 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και με την παρούσα Διακήρυξη, η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ως άνω νόμου, (εφόσον είχε 
προσκομισθεί) και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ως άνω νόμου, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην 
παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να  λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
επιλογής όπως έχουν οριστεί με την παρούσα Διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 104 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 

 
5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και τα οποία υποβάλλονται, κατά τα ως 
άνω, από αυτόν, είναι: 

5.1.1  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος των προσώπων, 
που δηλώθηκαν και υπέγραψαν το ΕΕΕΣ, το οποίο υποβλήθηκε ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από της 
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 
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παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το Ν. 3691/2008 (Α΄-166),  

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

5.1.2   Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο 
προκύπτει  ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση, 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν 
έχει αναστείλει της επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5.1.3  Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει), από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος σε αυτό κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς και 
το ειδικό επάγγελμα του, το οποίο είναι συναφή – εν σχέση με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  

5.1.4  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα). Εφόσον ο 
οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και 
της επικουρικής ασφάλισης.   

5.1.5  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
(φορολογική ενημερότητα).  

5.1.6 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 ή αίτησης συμμετοχής. 

5.1.7  Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής– εκπροσώπησης  του διαγωνιζόμενου, 
ήτοι: 
α.    Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλει το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 

τις τροποποιήσεις του ή το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και επικυρωμένο αντίγραφο του 
ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των τροποποιήσεών του ή επικυρωμένο αντίγραφο του 
ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει (για Ο.Ε., Ε.Ε. 
και Ι.Κ.Ε.). Ισχύοντα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο  Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, και τα 
ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν προκύπτει 
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ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

β.    Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.  

γ.   Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ.      Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων,  τότε: 
- Υποβάλλονται για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, ήτοι των παραγράφων 5.1.7.α, 
5.1.7.β και 5.1.7.γ, κατά περίπτωση. 

-   Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης οικονομικών φορέων, με το 
οποίο συστήνεται η ένωση και προσδιορίζεται με σαφήνεια η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους). Στο σχετικό συμφωνητικό δηλώνεται και 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης τα Μέλη δηλώνουν από κοινού 
ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον και αλληλέγγυα την ευθύνη για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η οποία θα εξακολουθεί να 
υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης. Το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται ψηφιακά 
από όλους τους οικονομικούς φορείς – μέλη της ένωσης ή τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών σε περίπτωση που αυτοί (οικονομικοί φορείς) είναι 
νομικά πρόσωπα. 

 
Επισημαίνεται ότι : 
 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των 
εχόντων εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές,  

β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γ. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας - προσωρινός ανάδοχος είναι ένωση 

οικονομικών φορέων, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
προσκομίζονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας - προσωρινός ανάδοχος 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 
5.1.6  και 5.1.7 και για τον οικονομικό φορέα από τον οποίο θα λάβει στήριξη.  

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας - προσωρινός ανάδοχος 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως*, σχετική έγγραφη δέσμευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 



 

Σελίδα 31 από 46 της 36/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 

 

* Η λέξη ''ιδίως'' σημαίνει ενδεικτική αναφορά, κατά συνέπεια ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο για την απόδειξη της δέσμευσης του 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα 
αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει 
να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 και για τον κάθε υπεργολάβο, συνοδευόμενα από 
δήλωσή του, υπογεγραμμένη ψηφιακά, όπου θα γίνεται αναφορά του τμήματος της 
σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται ενδεχομένως, να αναθέσει 
στον καθένα τους. 

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπό του, υποβάλλει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 
Παραστατικό εκπροσώπησης προσκομίζεται και σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, τα μέλη της οποίας δεν επιθυμούν να υπογράφουν από 
κοινού την προσφορά τους, αλλά ορίζουν κοινό εκπρόσωπο για το σκοπό αυτό, ο 
οποίος εξουσιοδοτείται νομίμως, από τα μέλη της ένωσης. 

 Αν το οικείο κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει το έγγραφο ή το πιστοποιητικό των 
παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6  και 5.1.7 ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
ανωτέρω παραγράφους, 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 μαζί με 
επίσημη δήλωση – βεβαίωση (παρεχόμενη από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας) στην οποία να αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6  
και 5.1.7 ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους. 
Η ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει γίνει και 
να φέρει ημερομηνία, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για 
την έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο αντικαθιστά. 

 
5.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ. 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος για την εκτέλεση της σύμβασης 
και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω αναφερόμενα (παράγραφος 5), από 
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 

5.2.1 Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα,  με 
ημερομηνία έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της, κατά την παράγραφο 5, 
έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

5.2.2 Ισολογισμούς (ή σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων) της τελευταίας 
τριετίας, έτη 2014, 2015 και 2016, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του 
συνολικού κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα, κατά μέσο όρο για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 των εκτιμώμενων 
αξιών των συμβάσεων (κατά το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) του 
τμήματος (προσφορά για ένα μόνο τμήμα) ή των τμημάτων (προσφορά για δύο 
ή περισσότερα τμήματα) για τα οποία οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν 
προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας 
Διακήρυξης.  



 

Σελίδα 32 από 46 της 36/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 

 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
Επισημαίνεται ότι: 
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά τα κριτήρια 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα ανωτέρω 
αναφερόμενα στις παραγράφους 5.2.1 και 5.2.2 δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στη διάθεση του υποψήφιου προμηθευτή 
τους αναγκαίους πόρους. Στην περίπτωση αυτή η επάρκεια του προσωρινού 
αναδόχου ελέγχεται αθροιστικά με την επάρκεια του παρέχοντα στήριξη. 

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων  5.2.1. και 5.2.2., 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης και ελέγχονται για τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αθροιστικά. Σε περίπτωση που ένα μέλος της 
ένωσης λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς 
ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσωρινού αναδόχου, γίνεται σε ημερομηνία, που θα ορίζεται στην σχετική ειδοποίηση 
προς αυτόν, μέσω του Συστήματος, μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη μορφή. Πέραν του προσωρινού αναδόχου ειδοποιούνται και οι λοιποί 
συμμετέχοντες, που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να λάβουν γνώση 
των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Κατά τον ίδιο χρόνο 
αποσφραγίζονται και οι έντυποι φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των 
προσωρινών από τα ως άνω όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατακυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. Στην 
απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα (προσφυγή ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.). 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα με την απόφαση κατακύρωσης, κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει  
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα και συγκεκριμένα 
μέχρι ποσοστού 30%, για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μέχρι ποσοστού 15% για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην 
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή μέχρι ποσοστού 50%, στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την 
Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή από τον  προμηθευτή. 
 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όσους υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές πλην του προσωρινού ανάδοχου. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης επέρχονται εφόσον περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες άσκησης 
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των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 
 Ακολούθως η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο υπό τις προϋποθέσεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 
   

8. ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας, η οποία εκδίδεται ή συντελείται, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 360 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και να ζητήσει προσωρινή προστασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με το 
άρθρο 367 ή ακύρωση της σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το 
άρθρο 368 του ιδίου Νόμου. Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή ασκείται εντός των 
προθεσμιών του άρθρου 361 του Ν.4412/2016, ως ισχύει και κατατίθεται από τον 
ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του π.δ. 39/2017, μετά του 
παραβόλου του άρθρου 5 του ιδίου π.δ.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
απόφαση της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, μπορεί να ασκήσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της 
απόφασής της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. Οι αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373 του ως άνω Νόμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει και στο π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 
9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
9.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

9.1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
- Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ 

του συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και θα 
καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. ανά 
τμήμα (εάν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για ένα μόνο (1) τμήμα) 
ή του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών των συμβάσεων των 
τμημάτων προ Φ.Π.Α. (εάν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για 
δύο ή περισσότερα τμήματα ή όλα τα τμήματα), ως εμφαίνεται κατωτέρω: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΣΩΝ  ΠΟΥ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ 2% ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 1ο : #325,02#€ ΤΜΗΜΑ 8ο : #129,68#€ 
ΤΜΗΜΑ 2ο : #709,26#€ ΤΜΗΜΑ 9ο : #94,29#€ 
ΤΜΗΜΑ 3ο : #176,53#€ ΤΜΗΜΑ 10ο : #21,77#€ 
ΤΜΗΜΑ 4ο : #289,84#€ ΤΜΗΜΑ 11ο : #56,11#€ 
ΤΜΗΜΑ 5ο : #427,81#€ ΤΜΗΜΑ 12ο : #36,13#€ 
ΤΜΗΜΑ 6ο : #198,23#€ ΤΜΗΜΑ 13ο : #53,63#€ 
ΤΜΗΜΑ 7ο : #706,85#€ - 
Ποσό  που  καλύπτει  το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για 

το σύνολο τμημάτων (1 έως και 13) ίσο με #3.225,14#€ 
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προσφοράς που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, προσμετρούμενες από την 
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

- Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 73, 74, 75, 76 και 78, του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες 
που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά μετά την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών. 

- Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής 
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή έχει λάβει χώρα παραίτησης 
από το δικαίωμα άσκησης αυτής ή  αυτή έχει απορριφθεί αμετακλήτως. 
 

9.1.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
- Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύει μέχρις της επιστροφής της στην Τράπεζα και μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καταπίπτει στην περίπτωση 
παραβίασης των όρων της σύμβασης.  

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 
 

9.1.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί να του χορηγηθεί προκαταβολή, 

υποχρεούται να καταθέσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής. Προκαταβολή 
μπορεί να ζητηθεί μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και αυτή (προκαταβολή) είναι έντοκη από την 
καταβολή της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

- Αν η αιτούμενη προκαταβολή δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) της 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής, επειδή για το συγκεκριμένο διαγωνισμό προβλέπεται 
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία 
καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής. Αν όμως ζητηθεί από τον 
ανάδοχο προκαταβολή μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής 
αξίας, χωρίς ΦΠΑ  και μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, θα λαμβάνεται 
μόνο με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που 
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καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής.  

- Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να 
είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρις της επιστροφής της στον 
εκδότη της. 

- Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 
οριστική παραλαβή της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 
Παράρτημα και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου στις περιπτώσεις που ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

- Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης.  

- 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. 

- Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

 
9.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα 
Κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄-139) και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

 Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων οι εγγυητικές επιστολές μπορεί 
να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της ένωσης, είτε στο όνομα ενός τούτων, 
πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της ένωσης, τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει 
και στην παράγραφο 1.2.1 και 1.2.1.1 του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/215 από 02-06-
2017 (ΦΕΚ 1924/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 
10. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι οικονομικοί φορείς  είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο οικονομικός φορέας  μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο 
πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 
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και 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, ως ισχύει και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι 
διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

 
11. ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλει πρόσκληση σε έκαστο ανάδοχο τμήματος του 
διαγωνισμού το οποίο του κατακυρώθηκε με την ως άνω απόφση προκειμένου να 
προσέλθουν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, για την υπογραφή του σχετικού 
συφωνητικού. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Οι ανάδοχοι προσκομίζουν την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των αντίστοιχν συμβάσεων που τους ανατέθηκαν, καθώς και τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα άλλα 
ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

 Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως η προσφορά, η διακήρυξη και η ανακοίνωση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σειρά ισχύος των 
εγγράφων ορίζεται ως εξής: 1. Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο. 2. Η 
υπ’ αριθ. 36/2017 διακήρυξη του Α.Ε.Α.. 3. Η προσφορά του αναδόχου. 

 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 133 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

 
12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
οργάνου 

 
13. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

α. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει.  
Η υπεργολαβία μπορεί να δηλώνεται είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς 
(από τον προσφέροντα), είτε μετά την ανάθεση της σύμβασης και μέχρι την έναρξη 
εκτέλεσης της. Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή οι υπεργολάβοι δηλώνονται 
- παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να επαληθευτεί η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα πιστοποιητικά των παραγράφων  5.1.1,  
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 και 5.1.7, για κάθε υπεργολάβο.  

β. 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. 

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 58 και 131 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 

 
14. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Ο οικονομικός φορέας  που υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  τα κριτήρια 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων προς τους οποίους συνδέεται με 
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άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου να 
αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση οι φορείς που 
παράσχουν στήριξη ελέγχονται ως προς τα σχετικά κριτήρια επιλογής στα οποία  
δανείζουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 5 του διατακτικού της παρούσας Διακήρυξης.    

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 

15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος προμήθειας μέσα στα χρονικά 

όρια, με τον τρόπο και στον τόπο που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη στο 
παράρτημα ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και θα οριστούν στη 
σύμβαση που θα συναφθεί.  

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 
1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μπορεί σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή 
μικρότερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

 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 είδος προμήθειας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.   

 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος που επικαλείται αυτήν 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που την συνιστούν, να αναφέρει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία (αρθρ. 204 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει). Ανωτέρα βία δεν 
θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του 
προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 
 

16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή της προμήθειας για κάθε τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο θα 

συναφθεί σύμβαση γίνεται από επιτροπή που συστήνεται - συγκροτείται για το σκοπό 
αυτό με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Η επιτροπή για κάθε παραλαβή διενεργεί τους προβλεπόμενους από το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ελέγχους επί των παραδοτέων και ακολούθως συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Σε περίπτωση οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας η 
πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 203 (παρ. 1 περ. β΄) και 208 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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17. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση υπό 

μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμούν να γίνει  η πληρωμή τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Για τον διαγωνισμό της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες δύναται να 
επιλέξουν έναν από τους κάτωθι δύο τρόπους πληρωμής, ήτοι:  
α. Εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας της προμήθειας, 

μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. 
β. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) 

της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης, με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, που θα είναι σύμφωνη με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και το σχετικό υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ε΄ της παρούσης. Η εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας της 
προμήθειας με τον συνολικό ΦΠΑ, θα γίνει μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική 
Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 
επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο 
από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του υλικού. Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το ύψος του 
επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας που 
θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής (χρόνος έκδοσης του 
Χρηματικού Εντάλματος ή της επιταγής) προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσης προκαταβολής (Υπ’ αριθμ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (ΦΕΚ B΄-
1209)). 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
 Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1642 «Προμήθεια 

χημικών υλικών και αεραφρού» του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 
07-410 «Ελληνική Αστυνομία» οικονομικού έτους 2018. 

 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δε δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον 
επιθυμητό τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση θα πληρωθεί με τον 
ανωτέρω (α) τρόπο, ήτοι με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας, μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική 
Παραλαβή της. 

 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής ο ανάδοχος 
με την οικονομική του προσφορά δεσμεύεται ως προς το μέγιστο ποσοστό 
προκαταβολής που δύναται να ζητήσει, από την αναθέτουσα αρχή. 

 Η Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών για την οποία προορίζεται η προμήθεια, θα 
αποστείλει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών/Α.Ε.Α., άμεσα 
αντίστοιχο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, καθώς και 
τα λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής κάθε παραληφθείσας ποσότητας (δελτία 
αποστολής κλπ). Η Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. εφόσον παραλάβει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, θα ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο προκειμένου αυτός προβεί 
στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής 
που τον αφορούν. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των ειδών, τα σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες τιμολόγια κλπ 
δικαιολογητικά πληρωμής, που τον αφορούν, στην Δ/νση Οικονομικών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στην 
αρμόδια Υπηρεσία για την εκκαθάριση της δαπάνης. 

 Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών δεν μπορεί 
να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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 Η πληρωμή στον προμηθευτή του εκάστοτε είδους θα γίνεται μετά τη διενέργεια της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και την κατάθεση όλων των 
δικαιολογητικών πληρωμής, από τη Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και 
Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη), με απευθείας πίστωση του δηλωθέντος λογαριασμού 
καταθέσεων του δικαιούχου - προμηθευτή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
134453 από 23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης. 

 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 και στην υπ’ αριθμ. 134453 από 23.12.2015 κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

 Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200  του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 
18. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει της ποινικές ρήτρες που προβλέπονται 
από το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 
19. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και 
να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση τους, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη 
σύμβαση. Επίσης οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την 
τήρηση της ως άνω απαίτησης από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και 
κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 
20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και τους όρους 
της διακήρυξης ή στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες (προσωρινούς 
αναδόχους) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
β. Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο. 

γ. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
δ. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 
ε. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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στ. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας  
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
 

21. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα διακήρυξη, η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 Για την ανάθεση της σύμβασης, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης. Για τον 
παρόντα διαγωνισμό κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή.  

 
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη 

τιμή προσφοράς των υπό προμήθεια ειδών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελεύθερων, χωρίς ΦΠΑ. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/ 2016, ως ισχύει.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ΄  
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1.    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. 

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

3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 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 δικαίου, οι οποίες 
απαριθμώνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 

4. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική προμήθεια των υπό 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, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε 
τρίτους για οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. 

5. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οποιαδήποτε μισθωτού του αναδόχου. Η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με 
καταβολή στον  ανάδοχο του αντίτιμου της προμήθειας, που παρελήφθη οριστικά από 
την επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την 
αναθέτουσα αρχή (άρθ. 77 του Ν. 4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές 
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

8. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, του π.δ. 28/2015, καθώς και των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ Β΄ 
1317/23.04.2012). 

9. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, που τυχόν απαιτούνται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 
διακήρυξης, που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, 
αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 
της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 
Α΄-188). Ειδικότερα τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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. 

10. Το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου. 
11. 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.  

12. Οι ανωτέρω όροι είναι απαράβατοι και προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με αυτούς 
απορρίπτονται. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................          Ημερομηνία έκδοσης.......................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
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 συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….-….-2017 (συμπληρώνεται η ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών), που αφορά την προμήθεια χημικών 
αντιδραστηρίων – χημικών υλικών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης #161.257,19# ευρώ, άνευ 
Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36/2017 Διακήρυξή 
Α.Ε.Α. και ειδικότερα αφορά την συμμετοχή της για το-α τμήμα-τα ………………. του διαγωνισμού,  με 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης #……………..# (συμπληρώνετε η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
του τμήματος για το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό ή του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών 
των συμβάσεων των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει, όπως αυτές καθορίζονται στο 
παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης).      
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
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 ισχύει μέχρι και την ...... - …... - …….... 
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
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) 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.       

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
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 την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό .................... που αφορά 
στο διαγωνισμό της …-…-2017 (συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την 
υποβολή προσφορών) με αντικείμενο …….………..…… (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου και 
το/τα τμήμα/τα του διαγωνισμού) συνολικής αξίας #………………………..# ευρώ σύμφωνα με τη 
με αριθμό 36/2017 Διακήρυξη/Α.Ε.Α.. 

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 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) 

 



 

Σελίδα 45 από 46 της 36/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
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 ….………………………………………………… (συμπληρώνετε 
τον τίτλο του έργου και το/τα τμήμα/τα του διαγωνισμού) (αρ. Διακήρυξης 36/2017) 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) 

 



 

Σελίδα 46 από 46 της 36/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΣΤ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα διακήρυξη, ηλεκτρονικό αρχείο 
με τίτλο ‘’ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ’’. 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

Προμήθεια χημικών 

αντιδραστηρίων - χημικών 

υλικών για το έτος 2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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Μέρος I 

 
Εισαγωγή 

 

Με την υπ’ αριθ. 8030/10/1294-β΄ από 01/06/2017 απόφαση της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών / Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, συστάθηκε επιτροπή 

έκδοσης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών με θέμα την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων 

– χημικών υλικών, εφεξής υλικών, προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) για το έτος 2018. 

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

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

προμήθεια υλικών. 

 

Τμήματα προμήθειας 

 

Η προμήθεια των αντιδραστηρίων – χημικών υλικών διαιρείται σε δεκατρία (13) 

ομαδοποιημένα τμήματα με κριτήριο τη συνάφεια των ειδών, τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 

εργαστηρίου της υπηρεσίας και των στοιχείων της αγοράς.  

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

καθένα από αυτά εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Tμήματα 
CPV 

 33696300-8 
Τίτλος - Περιγραφή 

Συνολικό 
ποσό με 
Φ.Π.Α. 

Τμήμα 1 44832000-1 Διαλύτες & χημικές ενώσεις 20.151 € 

Τμήμα 2 33696500-0 
Αντιδραστήρια λειτουργίας αυτόματου 

ανοσοενζυμικού αναλυτή 
43.974 € 

Τμήμα 3 33696300-8 

Αντιδραστήρια παραγωγοποίησης, 
βιολογικών δοκιμών, Ιοντικής 

Χρωματογραφίας & φυσίγγια ενεργού 
άνθρακα 

10.945 € 

Τμήμα 4 24000000-4 Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 17.970 € 

Τμήμα 5 24950000-8 
Ουσίες αναφοράς  

(εξαρτησιογόνες, εύφλεκτες & αιθανόλης) 
26.524 € 

Τμήμα 6 24100000-5 
Αέρια για τη λειτουργία εργαστηριακού 

εξοπλισμού 
12.290 € 

Τμήμα 7 24900000-3 
Συστήματα αντιδραστηρίων 
προκαταρκτικών δοκιμών 

εγκληματολογικού ενδιαφέροντος 
43.825 € 

Τμήμα 8 24960000-1 Αντιδραστήρια εμφάνισης αποτυπωμάτων 8.040 € 

Τμήμα 9 24311000-7 
Πλάκες & αντιδραστήρια TLC,  

βαθμονόμησης πεχαμέτρου & ουσίες 
αναφοράς XRD 

5.846 € 

Τμήμα 10 33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 1.350 € 

Τμήμα 11 24612000-7 Ουσίες αναφοράς εκρηκτικών υλών 3.479 € 

Τμήμα 12 24315000-5 
Ουσίες αναφοράς Ιοντικής 

Χρωματογραφίας 
2.240 € 

Τμήμα 13 24327000-2 
Διαβρωτικό χρώματος, ουσίες αναφοράς 

εύφλεκτων  
& αντιδραστήριο εμφάνισης ιχνών σιδήρου 

3.325 € 
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Αρκτικόλεξα  

 

Αρκτικόλεξο Ανάπτυξη 

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 

Τ.Χ.Φ.Ε. Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων 

ΤΜ3 Δ.Ε.Ε. / Τμήμα 3
ο 

Εξερευνήσεων 

ΤΜ4 Δ.Ε.Ε. / Τμήμα 4
ο 
Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων 

ΕΡΓ-1 Δ.Ε.Ε. / Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 1
ο
 

ΕΡΓ-2 Δ.Ε.Ε. / Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 2
ο
 

ΕΡΓ-4 Δ.Ε.Ε. / Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 4ο 

ΕΡΓ-5 Δ.Ε.Ε. / Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 5
ο
 

ΕΡΓ-6 Δ.Ε.Ε. / Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 6
ο 

ΕΡΓ-7 Δ.Ε.Ε. / Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 7
ο 
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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 ρυθμίσεων που ορίζονται στους Πίνακες Τεχνικών 

Προδιαγραφών και στους Λοιπούς Όρους του κάθε τμήματος, οι οποίοι και κατισχύουν των 

γενικών όρων. 

 

 

Τρόπος Κατάθεσης Προσφορών 

 

Έκαστος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή και περισσότερα 

τμήματα. 

 

Οι προσφορές των προμηθευτών θα αναφέρονται σε συγκεκριμένα τμήματα και όχι σε είδη. 

 

Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη του εκάστοτε προκηρυσσόμενου τμήματος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η προσφορά συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. για 

κάθε τμήμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το αναγραφόμενο ποσό κάθε τμήματος, επί ποινή 

αποκλεισμού του υποψήφιου προμηθευτή. 

 

Οι τιμές που θα δοθούν θα περιλαμβάνει το κόστος εισαγωγής ή προμήθειας, μεταφοράς, 

εκτελωνισμού και παράδοσης των ειδών. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για ολόκληρη τη ζητούμενη ποσότητα των ειδών εκάστου 

τμήματος. 

 

Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ενός ή περισσοτέρων ειδών 

του προσφερόμενου τμήματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το σύνολο του τμήματος. 

 

Για τα προκηρυσσόμενα είδη αποδεκτές θα γίνονται εκτός από τις ενδεικτικές συσκευασίες και 

συσκευασίες διαφορετικής ποσότητας τεμαχίων ή όγκου ή βάρους από τα αναγραφόμενα στις 

τεχνικές προδιαγραφές, υπό τον όρο ότι η συνολική προσφερόμενη ποσότητα (τεμάχια ή 

όγκος ή βάρος) δεν είναι μικρότερη από την αντίστοιχη συνολικά αιτούμενη ανά είδος. 

 

Εφόσον ο τύπος και η ποσότητα του περιεχομένου της συσκευασίας αναγράφεται ρητά και 

περιοριστικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Λοιπούς Όρους (βλ. Τμήμα 1, 

είδος 20), τότε ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το σύνολο της ποσότητας του είδους με 

τον συγκεκριμένο τύπο και ποσότητα συσκευασίας. 
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Επιτροπές Αξιολόγησης και Παραλαβής 

 

Για την ορθή εκτέλεση της παραλαβής όλων των ειδών του διαγωνισμού, προτείνεται η 

συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών με το αντίστοιχο αντικείμενο: 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και Οριστικής Παραλαβής των Υλικών 

της Δ.Ε.Ε. 

Μια (1) πενταμελής Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των Τεχνικών 

Προσφορών που θα σταλούν από την αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών, 

καθώς και για την οριστική παραλαβή των υλικών που πρόκειται να παραδοθούν στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. 

Η επιτροπή προτείνεται να συσταθεί από στελέχη των κάτωθι ειδικοτήτων:  

Ένα (1) στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων 

Ένα (1) στέλεχος του 3
ου

 Τμήματος Εξερευνήσεων  

Ένα (1) στέλεχος του 4
ου

 Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων  

Ένα (1) στέλεχος του 6
ου

 Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 1
ο 

Ένα (1) στέλεχος του 6
ου

 Τ.Χ.Φ.Ε. / Εργαστήριο 5
ο
 

 

Τριμελής Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των Υλικών της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. 

Μια (1) τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα είναι αρμόδια για την παραλαβή των 

υλικών που πρόκειται να παραδοθούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Υποδιεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), ήτοι τα είδη 1, 2, 3 και 4 του 

Τμήματος 6 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 

Χρόνος παράδοσης των Υλικών 

 

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε τμήματος, εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά στον σχετικό Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Λοιπούς 

Όρους κάθε τμήματος (Βλ. Τμήματα 5 και 11). Σε περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης 

μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος αυτός δεν προσμετρείται. 

 

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 υλικών θα γίνεται πάντα 

κατόπιν σχετικής συνεννόησης του προμηθευτή με την αρμόδια Επιτροπή Οριστικής 

Παραλαβής των υλικών. 

 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των υλικών θα πρέπει να συνεδριάσει εντός δέκα (10) 

ημερών από την παράδοση του συνόλου των υλικών, προκειμένου να συντάξει πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και 

στους Λοιπούς Όρους. 
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Τρόπος παράδοσης – παραλαβής των Υλικών 

 

Παραλαβή των Υλικών 

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

Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) ο υπάλληλος που παραλαμβάνει προσωρινά τα υλικά και διενεργεί την 

αποθήκευσή τους, επειτά από ποιοτικό – μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και θεωρεί το 

σχετικό συνοδευτικό αποδεικτικό.  

Κατά την οριστική παραλαβή των υλικών η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής διενεργεί εντός 

δέκα (10) ημέρων από την προσκόμιση των υλικών, σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης το οποίο και κοινοποιεί στον προμηθευτή, συμφωνα με το άρθρο 

208 του Ν. 4412/2016. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί εφόσον επιθυμεί και ο 

προμηθευτής. 

 

 

Απόρριψη υλικών λόγω παρεκκλίσεων από τους όρους της σύμβασης 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής απορρίψει το υλικό, ενεργεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της 

απόρριψης. 

 

Αντικατάσταση Απορριφθέντων Υλικών 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, 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. 
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Τόπος παράδοσης των Υλικών 

 

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 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 326, 4ος 

όροφος 

Τ.Κ. 541 21, Θεσσαλονίκη 

2310-388618 

 

 
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 υλικών. 

 

Η μέριμνα της μεταφοράς των υλικών 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 υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με 

τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 

 

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 

 

Οι συσκευασίες που αναγράφονται στην στήλη «Ενδεικτική Συσκευασία» του Πίνακα 

Τεχνικών Προδιαγραφών είναι οι ενδεικτικές. Η συνολική αιτούμενη ποσότητα κάθε είδους 

προκύπτει από την ποσότητα της ενδεικτικής συσκευασίας πολλαπλασιαζόμενης με τον 

αριθμό ενδεικτικών συσκευασιών της στήλης με τίτλο «Ποσότητα».  

 

Όπου προβλέπεται εύρος ενδεικτικής συσκευασίας, η συνολική αιτούμενη ποσότητα του 

είδους καθώς και το εύρος της αποδεκτής συσκευασίας, αναγράφεται ρητά στη στήλη 

«Τεχνικές Προδιαγραφές» του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

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

συσκευασίας που ορίζεται στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αναγράφεται 

αυτό ρητά στη στήλη «Τεχνικές Προδιαγραφές» ή τους «Λοιπούς Όρους» του Πίνακα 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Απαιτήσεις πιστοποιήσεων, υπηρεσίες όπου θα γίνει η παράδοση των ειδών και γενικότεροι 

όροι αναφέρονται για όλα τα είδη ενός τμήματος στους Λοιπούς Όρους κάθε τμήματος. 

 

Όπου προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις ειδών στις Υπηρεσίες, αυτές θα εκτελεστούν 

όπως περιγράφεται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Λοιπούς Όρους κάθε 

τμήματος. 

 

Στην επόμενη σελίδα 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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
CPV: 33696300-8 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΤΜΗΜΑ 1: Διαλύτες & χημικές ενώσεις 

CPV: 44832000-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 20.151 € 

1 Απόλυτη Αιθανόλη  
Απόλυτη αιθανόλη ≥ 98%, μετουσιωμένη (Absolute 
ethano ≥ 98% denaturated), Συσκευασίες των 1L 
έως 3L, Συνολική ζητούμενη ποσότητας των 405L 

συσκευασίες των 1L 
έως 3L 

405 
Λίτρα 

350L-ΥΒΒΕΑ - 20L-
ΤΜ4 - 30L-ΤΜ3Γ-

5L-ΕΡΓ-5 

2 Οξικός αιθυλεστέρας  
Καθαρότητας HPLC ≥99,7%, (Ethyl acetate for 
HPLC, ≥99.7%. Synonym: EtOAc), συνολική 

ποσότητα 20L 
φιάλη 2,5L  8 

5L-ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) - 
15L-ΤΜ3 

3 Εξάνιο 
Καθαρότητας HPLC ≥97,0%, (Hexane for HPLC 

≥97.0% GC. Synonym: n-Hexane) 
φιάλη 2,5L  2 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

4 Διχλωρομεθάνιο  
Καθαρότητας HPLC ≥99,8%, (Dichloromethane for 

HPLC ≥99.8%, contains amylene as stabilizer. 
Synonym: Methylene chloride) 

φιάλη 2,5L  1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

5 Υδατικό διάλυμα αμμωνίας 
Ammonium hydroxide solution puriss. p.a. ~25% 

NH3 basis. Synonym: Ammonia aqueous, 
Ammonia water 

φιάλη 2,5L  1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

6 Ισοπροπανόλη  
Καθαρότητας HPLC ≥99,9%, (2-Propanol for HPLC 

≥99.9%. Synonym: sec-Propyl alcohol, IPA, 
Isopropanol, Isopropyl alcohol) 

φιάλη 2,5L 7 
5-ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) - 2-

ΕΡΓ-5 

7 Ακετόνη 
Καθαρότητας HPLC  ≥99,8%, (Acetone for HPLC 

≥99.8%) 
φιάλη 2,5L 5 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

8 2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο  
(CH3)3CCH2CH(CH3)2 καθαρότητας HPLC ≥99%, 

(2,2,4-Trimethylpentane for HPLC ≥99% Synonym: 
Isooctane) 

φιάλη 2,5L  1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

9 Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 
Περιεκτικότητας ~45% (Potassium hydroxide 

solution ~45%, for HPLC) 
φιάλη 500ml 2 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

10 Υδροχλωρικό οξύ 37% (hydrochloric acid 37% a.r.) συσκευασία 2,5L 15 ΥΕΕΒΕ 

11 Υδροξείδιο του καλίου 
Καθαρότητας ≥85% υπό μορφή δισκίων, 

(Potassium hydroxide pellets ≥85%) 
συσκευασία 0,5kg 1 ΕΡΓ-5 

12 Ακετόνη Καθαρότητας ≥99,5 (acetone a.r., ≥99.5 C3H6O) φιάλη 2,5L 13 ΥΕΕΒΕ 

13 Μεθανόλη  
Καθαρότητας HPLC ≥ 99,9%, (Methanol HPLC 

Grade ≥ 99.9%) 
φιάλη 2,5L  9 

5-ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) - 4-
ΕΡΓ-5 

14 Ακετονιτρίλιο 
Καθαρότητας HPLC ≥ 99,9%, (Acetonitrile HPLC 

Gradient Grade ≥ 99.9%) 
φιάλη 2,5L  11 

3-ΕΡΓ-1 
(ΤΟΧ)/ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

- 8-ΕΡΓ-5 

15 Διάλυμα νιτρικού οξέος  puriss. p.a., ≥65% φιάλη 2,5L  4 
1-ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) - 3-

ΥΕΕΒΕ 

16 Ακετόνη 

Καθαρότητας ≥ 99,5%, σε συσκευασίες των 5L έως 
30L μέχρι κάλυψης της συνολικής ζητούμενης 

ποσότητας των 240L, 
(Acetone puriss., p.a., ≥ 99.5%) 

συσκευασίες των 5L 
έως 30L 

240 
Λίτρα 

80L-ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) - 
40L-ΤΜ4 - 40L-

ΕΡΓ2 - 80L-ΕΡΓ-5 

17 Φαινολοφθαλεΐνη 
Φαινολοφθαλεΐνη σε σκόνη (Phenolphthalein 

indicator) 
συσκευασία 100g 2 ΥΒΒΕΑ 
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18 Υπερκάθαρο νερό Water ultra pure  φιάλη 5L 23 
12-ΤΜ4 - 11-

ΥΕΕΒΕ 

19 Αιθανόλη 
Αιθανόλη καθαρότητας ≥ 70% για καθαρισμό, 

συσκευασίες 0,5L έως 3L 
Συνολική ζητούμενη ποσότητα: 26L. 

συσκευασίες των 
0,5L έως 3L 

26 
Λίτρα 

ΤΜ4 

20 Πετρελαϊκός αιθέρας 

Αναλυτικού βαθμού καθαρότητας, (Petroleum 
ether, Petroleum benzine for analysis, boiling range 
40-60oC, ACS, ISO), σε μεταλλικές  συσκευασίες. 

Συνολική ζητούμενη ποσότητα: 775L. 

συσκευασία 5L 155 
150-ΤΜ3 - 5-

YEEBE 

21 Αντιδραστήριο Nessler’s  
Κατάλληλο για την ανίχνευση αμμωνιακών αλάτων, 

(Nessler’s reagent for ammonium salts) 
φιάλη 0,5L  1 ΕΡΓ-5 

22 Πρότυπο διάλυμα νιτρικού οξέος  
Κανονικότητας 1N σε H2O, (Nitric acid standarized 

solution 1N/H2O) 
φιάλη 1L  2 ΕΡΓ-5 

23 
Πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου 

του νατρίου  
Κανονικότητας 1N σε H2O, (Sodium hydroxide 

standarized solution 1N/H2O) 
φιάλη 1L 2 ΕΡΓ-5 

24 Διθειάνθρακας 
Καθαρότητας GC ≥ 99,9% (Carbon Disulphide GC 

≥ 99.9%) 
φιάλη 1L 3 2-ΕΡΓ-6 -1-ΥΕΕΒΕ 

25 Ψευδάργυρος 
Ψευδάργυρος (Zinc) σε σκόνη για ανάλυση 

σωματιδίων <63μm, μοριακού βάρους 65,39g/mol 
συσκευασία 250g 2 YBBEA 

26 Υπεροξείδιο του υδρογονου 
Διάλυμα υπεροξείδιου του υδρογονου 30% 

(Hydrogen Peroxide solution 30%) 
φιάλη 2L 2 ΥΒΒΕΑ 

27 Ένυδρος Χλωριούχος Χαλκός Copper (II) chloride dihydrate (CuCl2·2H2O) συσκευασία 1kg 20 5-ΤΜ4 - 15-ΥΕΕΒΕ 

28 Χλωριούχος Ψευδάργυρος  
Σε σκόνη καθαρότητας >98%, (Zinc chloride 

powder >98%) 
συσκευασία 250g  1 ΤΜ3 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Για τα είδη 13 και 14 οι υπό προμήθεια φιάλες με τα αντιδραστήρια να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 έτη μετά την ημερομηνία παράδοσης των 

ειδών. 

• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 2: Αντιδραστήρια λειτουργίας αυτόματου 
ανοσοενζυμικού αναλυτή 

CPV: 33696500-0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 43.974 € 

1 
Συστήματα αντιδραστηρίων Emit 

II plus ή ισοδύναμα 

Συστήματα αντιδραστηρίων Siemens Emit II plus ή 
ισοδύναμα. Μέτρησης περιεκτικότητας 

κανναβινοειδών, μέτρησης περιεκτικότητας 
αμφεταμινών, μέτρησης περιεκτικότητας 

βενζοδιαζεπινών, μέτρησης περιεκτικότητας 
μεταβολίτη κοκαΐνης, μέτρησης περιεκτικότητας 

οπιούχων, μέτρησης περιεκτικότητας μεθαδόνης, 
μέτρησης περιεκτικότητας βαρβιτουρικών, 

κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στον αυτόματο 
αναλυτή VIVA-E της εταιρείας DADE BEHRING 
που διαθέτει το εργαστήριο. Τα προσφερόμενα 

αντιδραστήρια να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει η κατασκευάστρια 

εταιρεία του αναλυτή προκειμένου να υπάρχει 
πλήρης συμβατότητα με το εν λόγω όργανο και να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. (Emit 
II plus cannabinoid assay, amphetamines assay, 
benzodiazepine assay, cocaine metabolite assay, 

opiates assay, methadone assay, barbiturate 
assay) 

συσκευασία 115ml 30 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

2 
Συστήματα αντιδραστηρίων Emit 

tox ή ισοδύναμα 

Συστήματα αντιδραστηρίων Siemens Emit tox ή 
ισοδύναμα.Μέτρησης περιεκτικότητας τρικυκλικών 
αντικαταθλιπτικών σε ορό αίματος, κατάλληλα να 
χρησιμοποιηθούν στον αυτόματο αναλυτή VIVA-E 

της εταιρείας DADE BEHRING που διαθέτει το 
εργαστήριο. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η 

κατασκευάστρια εταιρεία του αναλυτή προκειμένου 
να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με το εν λόγω 

όργανο και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία του. (Emit tox Serum Τricyclic 

Antidepressant Assay) 

συσκευασία 3ml 12 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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3 
Βαθμονομητές Μάρτυρες Emit ή 

ισοδύναμα 

Βαθμονομητές Μάρτυρες Siemens Emit ή 
ισοδύναμα. Επιπέδου 0 (αρνητικό), 1, 2, 3, 4, 5, 
κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν στον αυτόματο 
αναλυτή VIVA-E της εταιρείας DADE BEHRING 
που διαθέτει το εργαστήριο. Τα προσφερόμενα 

αντιδραστήρια να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει η κατασκευάστρια 

εταιρεία του αναλυτή προκειμένου να υπάρχει 
πλήρης συμβατότητα με το εν λόγω όργανο και να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. (Emit 
Calibrator / Control level 0 (negative), 1, 2, 3, 4, 5) 

συσκευασία 14ml 12 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Επειδή τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια διαθέτουν μικρό χρόνο ζωής, η παράδοση τους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, με 

μεταφορά τους από τον προμηθευτή στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, 

ΑΘΗΝΑ), κατόπιν επικοινωνίας (e-mail, fax) και εντός σαράντα (40) ημερών από αυτήν. Τα είδη θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ 3: Αντιδραστήρια παραγωγοποίησης, βιολογικών 
δοκιμών, Ιοντικής Χρωματογραφίας & φυσίγγια ενεργού 

άνθρακα 
CPV: 33696300-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 10.945 € 

1 Nuclear Fast Red solution 
Διάλυμα Nuclear Fast Red 0,1% και 5% θειικού 
αργιλίου (Nuclear fast red 0.1% in 5% aluminum 

sulfate) 
συσκευασία 100ml 2 YBBEA 

2 Indigo carmine 
Αντιδραστήριο σε μορφή σκόνης για βιολογικές 

χρώσεις. Περιεκτικότητα σε χρωστική τουλάχιστον 
85% 

συσκευασία 25g 1 YBBEA 

3 Indigo carmine 
Αντιδραστήριο σε μορφή σκόνης για χρώσεις και 
παρατήρηση με μικροσκόπιο. Δείκτης σε περιοχή 

(pH 11.5-14.0)  
συσκευασία 25g 1 YBBEA 

4 Πικρικό οξύ (Picric acid) 
2,4,6-Τρινιτροφαινόλη (2,4,6-Trinitrophenol) 

καθαρότητας ≥ 98% 
συσκευασία 100g 1 YBBEA 

5 N-Lauroylsarcosine 
Αντιδραστήριο σε μορφή σκόνης, καθαρότητας 

≥98% (GC) 
συσκευασία 5g 1 YBBEA 

6 β-γλυκουρονιδάση 
β-Glucuronidase from Helix pomatia Type HP-2, 

aqueous solution, ≥100,000 units/mL Synonym: β-
D-Glucuronide glucuronosohydrolase 

συσκευασία 2ml 43 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

7 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης BSTFA + 
TMCS, 99:1 

BSTFA + TMCS, 99:1 Synonym: 
Chlorotrimethylsilane, N,O-

Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide + 
Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride 

συσκευασία 25mL 5 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

8 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης MTBSTFA  

Με 1% t-BDMCS καθαρότητας ≥95,0%, κατάλληλο 
για Αέρια Χρώματογραφία, (MTBSTFA with 1% t-

BDMCS, N-tert-Butyldimethylsilyl-N-
methyltrifluoroacetamide with 1% tert-

Butyldimethylchlorosilane for GC derivatization, 
≥95.0%) 

συσκευασία 10ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

9 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης 
Heptafluorobutyric anhydride  

Καθαρότητας ≥99,0%, κατάλληλο για Αέρια 
Χρώματογραφία, (Heptafluorobutyric anhydride for 
GC derivatization, ≥99.0% Synonym: HFAA, HFBA, 

Perfluorobutyric anhydride) 

συσκευασία 10ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

10 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης 
Pentafluoropropionic anhydride  

Καθαρότητας ≥99,0%, κατάλληλο για Αέρια 
Χρώματογραφία, (Pentafluoropropionic anhydride 
for GC derivatization, ≥99.0% Synonym: PFPA, 

Perfluoropropionic anhydride) 

συσκευασία 5ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

11 Τριφθοροξικός ανυδρίτης 
Κατάλληλος για παραγωγοποίηση και Αέρια 

Χρώματογραφία, (Trifluoroacetic anhydride for GC 
derivatization Synonym: TFAA) 

συσκευασία 10ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

12 Οξικός ανυδρίτης  
Καθαρότητας ≥99,0%, (Acetic anhydride puriss. 

p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 
≥99.0%) 

φιάλη 1L 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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13 
Αντιδραστήριο 

παραγωγοποίησης MTBSTFA 

Καθαρότητας >97,0%, (N-tert-Butyldimethylsilyl-N-
methyltrifluoroacetamide >97.0% Synonym: 

MTBSTFA) 
συσκευασία 5ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

14 Αναλυτικό πρότυπο PFTBA 

Για φασματομετρία μαζών 
(Heptacosafluorotributylamine analytical standard, 
for mass spectrometry Synonym: Fluorinert™ FC-

43, PFTBA, Perfluorotributylamine, 
Tris(nonafluorobutyl)amine) 

συσκευασία 5ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

15 
Αντιδραστήριο 

Tetramethylammonium 
hydroxide pentahydrate  

Καθαρότητας ≥97%, (Tetramethylammonium 
hydroxide pentahydrate ≥97%) 

συσκευασία 5g 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

16 Διμεθυλοφορμαλεΰδη 
Καθαρότητας ≥99.8%, (Dimethylformamide (DMF) 

silylation grade,N,N-Dimethylformamide puriss. 
p.a., ≥99.8%) 

φιάλη 2,5L 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

17 
2,6-πυριδινοκαρβοξυλικό οξύ 

(διπικολινικό οξύ)  

Στερεό καθαρότητας ≥ 99,5% κατάλληλο για Ιοντική 
Χρωματογραφία, (2,6-pyridinedicarboxylic acid, 

dipicolinic acid for Ion Chromatography, ≥ 99.5%) 
συσκευασία 10g 5 ΕΡΓ-5 

18 
Πρότυπο διάλυμα 2,6-

πυριδινοκαρβοξυλικού οξέος 
(διπικολινικό οξύ) 

Κανονικότητας 0,04N σε H2O κατάλληλο για Ιοντική 
Χρωματογραφία, (2,6-pyridinedicarboxylic acid, 

dipicolinic acid for Ion Chromatography, 
Standarized solution 0.04N/H2O) 

φιάλη 1L 10 ΕΡΓ-5 

19 Φυσίγγια ενεργού άνθρακα 

Φυσίγγια ενεργού άνθρακα, μικρού μεγέθους, για 
προσρόφηση ποικίλλων οργανικών ενώσεων  

(Sorbent sample tubes, many organics activated 
charcoal adsorption tubes, small size) 

συσκευασία 50 
τεμαχίων 

25 
18-ΕΡΓ-6 - 7-

ΥΕΕΒΕ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 4: Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

CPV: 24000000-4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 17.970 € 

1 
Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

C-18 

Σωλήνας πολυπροπυλενίου όγκου 3ml με 
προσροφητικό υλικό C18 (18%) 500mg, μέγεθος 

σωματιδίων 50μm, μέγεθος πόρων 70Å και 
επιφάνεια 480m2/g, με προφίλτρο πολυαιθυλενίου 

(20μm) για την αποφυγή της αποκόλλησης του 
υλικού πλήρωσης, κατάλληλες για την εκχύλιση 

δομικά διαφορετικών αναλυτών από το ίδιο δείγμα, 
για χρήση σε βιολογικά υλικά (Solid Phase 

Extraction (SPE) C-18 Tube, PE frit (20μm), 
polypropylene, bed wt. 500mg, 18% C loading, 

volume 3ml, 480m2/g surface area, 50μm particle 
size, 70Å pore size, beneficial for extracting 

structurally diverse analytes from the same sample) 

συσκευασία 54τμχ 30 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

2 
Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

με ''γη διατόμων'' 

Κατάλληλες για την απομόνωση εξαρτησιογόνων 
ουσιών και φαρμάκων από βιολογικά δείγματα. 
Προσροφητικό υλικό υψηλής καθαρότητας για 

εφαρμογές υγρής εκχύλισης, όγκου 5ml, 
(Diatomaceous Earth Sorbent cartridges, 

unbuffered, high purity sorbent supported liquid 
extraction (SLE) applications, volume 5ml) 

συσκευασία 100τμχ 22 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

3 
Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης  

με βάση το πυρίτιο 

Κατάλληλες για την απομόνωση εξαρτησιογόνων 
ουσιών και φαρμάκων από βιολογικά δείγματα. Με 
διπλό μηχανισμό εκχύλισης μη πολικό και ισχυρής 

ανιονανταλλακτικής, με βάση τη silica, 200mg, 
ιδανικές για THC-COOH, όγκου 10ml, μέγεθος 

σωματιδίων 40µm  
(Solid Phase Extraction (SPE) Silica-Based 

cartridges, 200mg, bimodal, non-polar C8 and 
strong anion exchange (SAX), optimized for THC-

COOH, volume 10ml, 40µm particle size) 

συσκευασία 50τμχ 18 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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4 
Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

με βάση το πυρίτιο 

Με διπλό μηχανισμό εκχύλισης μη πολικό και 
ισχυρής εναλλαγής κατιόντων, να έχουν βάση 

silica, προσδεδεμένες λειτουργικές ομάδες C8 και 
βενζολοσουλφονικό οξύ (SCX), 200mg, 9% C load, 
όγκου 3ml, packed bed, non endcapped, 500m2/g 

ειδική επιφάνεια του υλικού πλήρωσης, 40μm 
μέγεθος σωματιδίων, 60Å μέγεθος πόρων, για 

χρήση σε βιολογικά υλικά, 
(Solid Phase Extraction (SPE), silica based με 
προσδεδεμένες λειτουργικές ομάδες octyl και 

benzenesulfonic acid (SCX), 200mg, bimodal μη 
πολικό και ισχυρής εναλλαγής κατιόντων, 9% 

carbon load, volume 3ml, packed bed, non 
endcapped, 500m2/g surface area, 40μm particle 

size, 60Å pore size, straight barrel cartridges) 

συσκευασία 50τμχ 4 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

5 
Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

μεγάλου όγκου  

Κατάλληλες για την απομόνωση εξαρτησιογόνων 
ουσιών και φαρμάκων από βιολογικά δείγματα. Με 
διπλό μηχανισμό εκχύλισης μη πολικό και ισχυρής 

εναλλαγής κατιόντων, με βάση τη silica, 
προσδεδεμένες λειτουργικές ομάδες C8 και 

βενζολοσουλφονικό οξύ, 300mg, 9% carbon load, 
όγκου 10ml, packed bed, non endcapped, 500m2/g 

ειδική επιφανεια του υλικού πλήρωσης, 40μm 
μέγεθος σωματιδίων, 60Å μέγεθος πόρων,  

(Solid Phase Extraction (SPE), silica based με 
προσδεδεμένες λειτουργικές ομάδες octyl και 

benzenesulfonic acid (SCX), 300mg, 9% carbon 
load, με μηχανισμό εκχύλισης bimodal, μη πολικό 
και ισχυρής εναλλαγής κατιόντων, large reservoir 

capacity cartridges volume 10ml, packed bed, non 
endcapped, 500m2/g surface area, 40μm particle 

size, 60Å pore size) 

συσκευασία 50τμχ 10 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

6 
Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

μεγάλου όγκου 

Κατάλληλες για την απομόνωση εξαρτησιογόνων 
ουσιών και φαρμάκων από βιολογικά δείγματα. Με 
διπλό μηχανισμό εκχύλισης μη πολικό και ισχυρής 

εναλλαγής κατιόντων, να έχουν βάση τη silica, 
προσδεδεμένες λειτουργικές ομάδες C8 και 

βενζολοσουλφονικό οξύ, 130mg, 9% carbon load, 
volume 10ml, packed bed, non endcapped, 

500m2/g ειδική επιφανεια του υλικού πλήρωσης, 
40μm μέγεθος σωματιδίων, 60Å μέγεθος πόρων, 

(Solid Phase Extraction (SPE), silica based με 
προσδεδεμένες λειτουργικές ομάδες octyl και 

benzenesulfonic acid (SCX) 130mg, με μηχανισμό 
εκχύλισης bimodal, μη πολικό και ισχυρής 

εναλλαγής κατιόντων, 9% carbon load, large 
reservoir capacity cartridges volume 10ml, packed 
bed, non endcapped, 500m2/g surface area, 40μm 

particle size, 60Å pore size) 

συσκευασία 50τμχ 2 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

7 Στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 

SPE COLUMNS XAD 7 - 100/1  
Υλικό πλήρωσης (matrix): πολυμερές XAD7 

(polymer XAD7) Σχήμα υλικού πλήρωσης (shape): 
σφαιρικό (spherical) 

Μέγεθος κόκκων (particle size) μm: 16-50mesh 
Πορώδες κόκκων (pore size): 80 Å 

Βάρος υλικού πλήρωσης (bed weight): 100mg 
Φορέας στήλης (reservoir): Πολυπροπυλένιο όγκου 

1mL (PP straight 1mL) 
Πορώδες φίλτρων (frits): 20μm PE 

συσκευασία 100τμχ 10 ΕΡΓ-5 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 5: Ουσίες αναφοράς (εξαρτησιογόνες, εύφλεκτες & 
αιθανόλης) 

CPV: 24950000-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 26.524 €   
1 Κωδεϊνη (Codeine) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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2 
Μορφίνη μονοένυδρη (Morphine 

monohydrate 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

3 
6- Ακετυλομορφίνη HCl  
(6-Acetylmorphine HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

4 
6-Ακετυλομορφίνη-D6 HCl 
(6-Acetylmorphine-D6 HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  
(0.1 mg base/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

5 Κωδεϊνη-D6 (Codeine-D6) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  

(0.1 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

6 Μορφίνη-D6 (Morphine-D6) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  

(0.1 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

7 Ναλορφίνη HCl (Nalorphine HCl) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 3 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

8 Κοκαΐνη (Cocaine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

9 Κοκαΐνη-D8 (Cocaine-D8) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

10 
Βενζοϋλεγκονίνη 

(Benzoylecgonine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

11 
Βενζοϋλεγκονίνη -D3 ένυδρη 

(Benzoylecgonine-D3 hydrate) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

12 
Μεθυλεστέρας εγκονίνης HCl 
(Ecgonine methylester HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

13 
Μεθυλεστέρας εγκονίνης D3 HCl 
(Ecgonine methylester D3 HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

14 Διαζεπάμη D5 (Diazepam-D5) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

15 Διαζεπάμη (Diazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

16 
Νορδαζεπάμη (Nordazepam 

(Nordiazepam)) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

17 Αλπραζολάμη (Alprazolam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

18 
Αλπραζολάμη D5 (Alprazolam 

D5) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

19 
7-Αμινο φθοριονιτραζεπάμη  

(7-Aminoflunitrazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

20 
7-Αμινο φθοριονιτραζεπάμη -D3 

(7-Aminoflunitrazepam-D3) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

21 
Φθοριονιτραζεπάμη 

(Flunitrazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

22 (Βρωμαζεπάμη) Bromazepam 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

23 Οξαζεπάμη (Oxazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

24 Οξαζεπάμη -D5 (Oxazepam-D5) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

25 
Οξαζεπάμη γλυκουρινίδιο  
(Oxazepam glucorinide)  

Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  
(0.1 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

26 
Οξαζεπάμη γλυκουρινίδιο -D5 
(Oxazepam glucorinide-D5) - 

Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  
(0.1 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

27 Τεμαζεπάμη (Temazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

28 Λοραζεπάμη (Lorazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

29 Μιδαζολάμη (Midazolam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

30 Κλοβαζάμη (Clobazam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

31 Κλοναζεπάμη (Clonazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 



16 
 

32 
7 –Αμινοκλοναζεπάμη  
(7-Aminoclonazepam) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  
(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

33 Ζοπικλόνη (Zopiclone) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

34 
Ζολπιδέμη-D6 
(Zolpidem-D6) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  
(0.1 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

35 
Ζολπιδέμη τρυγική (Zolpidem 

tartrate) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

36 Νιτραζεπάμη (Nitrazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

37 Λορμεταζεπάμη (Lormetazepam) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

38 
Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-

THC) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε αιθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in ethanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

39 
Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη -D3 

(Δ9-THC-D3) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε αιθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in ethanol) 
φιαλίδιο 1ml 3 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

40 
11-nor- Δ9-THC καρβοξυλικό οξύ  
(11-nor- Δ9-THC carboxylic acid) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

41 

11-nor- Δ9-THC καρβοξυλικό οξύ-
D3  

(11-nor-Δ9-THC carboxylic acid-
D3) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

42 
rac-Αμφεταμίνη  

(rac-Amphetamine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

43 

rac-Αμφεταμίνη-D10 
υδροχλωρική  

(rrac-Amphetamine-D10 
hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  
(0.1 mg/ml solution in methanol (as free base)) 

φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

44 
rac-μεθαμφεταμίνη  

(rac-Methamphetamine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

45 
rac-μεθαμφεταμίνη D5 

(rac-Methamphetamine-D5) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

46 d,l-MDMA.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

47 d,l-MDEA.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

48 d,l-MDA.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

49 d,l-MBDB.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

50 d,l-PMMA.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

51 
(+)-Εφερδίνη.HCl  

((+)-Ephedrine.HCl) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

52 
Ψευδοεφεδρίνη 

(Pseudoephedrine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

53 2C-C-NBOMe.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

54 2C-I-NBOMe.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

55 
Ναφυρόνη υδροχλωρική 

(Naphyrone hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

56 
S Καθινόνη.HCl  

(S Cathinone.HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε 
ακετονιτρίλιο/νερό : 1/1,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile/water : 
1/1) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

57 
d,l-Μεθκαθινόνη.HCl  

(d,l-Methcathinone.HCl) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

58 
Μεφεδρλονη υδροχλωρική 

(Mephedrone hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

59 

Μεθυλενοδιοξυπυραβαλε-ρόνη 
υδροχλωρική 

(Methylenedioxypyrovalerone 
hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

60 
Μεθυλόνη υδροχλωρική 

(Methylone hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

61 
Μεθεδρόνη υδροχλωρική 

(Methedrone hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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62 
Βουπροπιόνη υδροχλωρική  
(Bupropion hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε 
ακετονιτρίλιο/νερό : 1/1,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile/water : 
1/1) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

63 JWH-018 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

64 JWH-250 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

65 JWH-398  Στερεά ουσία συσκευασία 10mg 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

66 
1-Βενζυλπιπεραζίνη.2HCl (1-

Benzylpiperazine.2HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε 
ακετονιτρίλιο/νερό : 1/1,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile/water : 
1/1) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

67 

1-(3-Χλωροφαινυλ)-
πιπεραζίνη.HCl (mCPP)  

(1-(3-Chlorophenyl)-
piperazine.HCl (mCPP)) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

68 
Φαιντανύλη  
(Fentanyl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

69 
Γάμμα0 Βουτυρολακτόνη) 
(gamma-Butyrolactone) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  
(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

70 
γάμμα Υδρόξυβουτυρικό νάτριο 

(Sodium 
Gammahydroxybutyrate) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg sodium salt /1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

71 
1,4-Βουτανοδίολη 
(1,4-Butanediol) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

72 
Κεταμίνη HCl  

(Ketamine hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

73 
Νορκεταμίνη HCl  

(Norketamine hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

74 
d,l-Μεθαδόνη.HCl  

(d,l-Methadone.HCl) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

75 
d,l-Μεθαδόνη-D9.HCl  

(d,l-Methadone-D9.HCl) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

76 
EDDP υπερχλωρικό  
(EDDP Perchlorate) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg pyrrolinium/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

77 EMDP HCl   
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol (as free base)) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

78 
Βουπρενορφίνη.HCl 
(Buprenorphine.HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

79 
Βουπρενορφίνη -3 βήτα-D-

γλυκουρονίδιο (Buprenorphine 
3-beta-D-Glucuronide) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  
(0.1 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

80 
Νορβουπρενορφίνη 
(Norbuprenorphine) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

81 Φαινοβαρβιτάλη (Phenobarbital) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

82 
Θειοπαντάλη  
(Thiopental) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg acid/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

83 
Πεντοβαρβιτάλη.άλας νατρίου 

(Pentobarbital.sodium salt) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg acid/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

84 

d,l-μεθυλαφαινιδάτη 
υδροχλωρική 

(d,l-Methylphenidate 
hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

85 
Νορφαιντανύλη HCl (Norfentanyl 

HCl) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

86 Μεπεριδίνη HCl (Meperidine HCl) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

87 
Τραμαδόλη υδροχλωρική 
(Tramadol hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

88 
Οξυκωδόνη  

(Oxycodone ) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

89 Υδροκωδόνη (Hydrocodone) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

90 Ατροπίνη (Atropine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

91 Σκοπολαμίνη (Scopolamine) Στερεά ουσία συσκευασία 10mg 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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92 
Λιδοκαΐνη 

(Lidocaine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1.0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

93 
Προποφόλη  
(Propofol) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

94 
Αμιτριπτυλίνη υδροχλωρική 
(Amitriptyline hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

95 
Αμιτριπτυλίνη -D3 υδροχλωρική 
(Amitriptyline-D3 hydrochloride)   

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol (as free base)) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

96 
Κλομιπραμίμη Υδροχλωρική  

(Clomipramine hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

97 
Σιταλοπράμη υδροβρωμική 
(Citalopram hydrobromide) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

98 
Σετραλίνη υδροχλωρική 

(Sertraline hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

99 

Παροξετίνη ημιένυδρη 
υδροχλωρική  

(Paroxetine hydrochloride 
hemihydrate) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

100 
Φλουοξετίνη υδροχλωρική 
(Fluoxetine hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

101 
Βενλαφαξίνη υδροχλωρική 
(Venlafaxine hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

102 
Βενλαφαξίνη υδροχλωρική D6 
(Venlafaxine hydrochloride D6) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

103 
Μιρταζαπίνη 
(Mirtazapine) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

104 
Ντουλοξετίνη υδροχλωρική ( 

Duloxetine hydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

105 
Αλοπεριδόλη 
(Haloperidol) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

106 Κλοζαπίνη (Clozapine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

107 
Νορκλοζαπίνη 

(Desmethylclozapine 
(Norclozapine)) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

108 
Κουετιαπίνη 

(Quetiapine .hemifumarate) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

109 
Ολανζαπίνη 
(Olanzapine) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  
(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

110 
Ρισπεριδόνη 
(Risperidone) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

111 
9-υδροξυρισπεριδόνη 
(9-Hydroxyrisperidone) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

112 
Λεβομεπρομαζίνη μηλεϊνική 
(Levomepromazine Maleate) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol (as free base)) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

113 Αριπιπραζόλη (Aripiprazole) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

114 
Σετιριζίνη υδροχλωρική 

(Cetirizine Dihydrochloride) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε νερό,  
(1.0 mg/ml solution in water (as free base)) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

115 
Λοραταδίνη 
(Loratadine) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 mg/ml σε μεθανόλη,  
(0.1 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

116 Καρβαμαζεπίνη (Carbamazepine) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

117 
Οξυκαρβαζεπίνη 
(Oxcarbazepine) 

Στερεά ουσία συσκευασία 10mg 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

118 Πρεγκαμπαλίνη (Pregabalin) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

119 
Φαινυτοΐνη  
(Phenytoin) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

120 
Λαμοτριγίνη  
(Lamotrigine) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε αιθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in ethanol 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

121 
Τοπιραμάτη  
(Topiramate) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

122 
Βαλπροϊκό οξύ 
(Valproic Acid) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

123 Γκαμπαπεντίνη (Gabapentin) 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg/ml solution in methanol) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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124 2C-B-NBOMe.HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base / 1 ml solution in methanol 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

125 
Πυροβαλερόνη.HCl 
(Pyrovalerone.HCl) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg base/1 ml solution in methanol 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

126 5-IT HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε ακετονιτρίλιο,  

(1.0 mg/ml solution in acetonitrile) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

127 2C-B HCl 
Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  

(1.0 mg base/1 ml solution in methanol 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

128 

Φουρανυλφαιντανύλη 
υδροχλωρική 

(Furanyl fentanyl 
(hydrochloride)) 

Στερεά ουσία συσκευασία 1mg 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

129 

Ν-Δεσμεθυλοβενλαφαξίνη 
υδροχλωρική 

(N-Desmethylvenlafaxine 
Hydrochloride) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε μεθανόλη,  
(1.0 mg/ml solution in methanol (as free base)) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

130 
Προκαΐνη HCL  
(Procaine HCL) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε 
διμεθυλσουλφοξείδιο,  

(1.0 mg base/1 ml solution in DMSO) 
φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

131 

Μορφίνη-6-β-D γλυκουρινιδιο D3 
ένυδρη 

(Morphine-6-β-D-glucuronide-
D3.hydrate) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε 
ακετονιτρίλιο/νερό : 1/1,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile/water : 
1/1) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

132 

Μορφίνη-6-β-D 
γλυκουρινιδιοένυδρη 

(Morphine-6-β-D-
glucuronide.hydrate) 

Διάλυμα συγκέντρωσης 1,0 mg/ml σε 
ακετονιτρίλιο/νερό : 1/1,  

(1.0 mg base/1 ml solution in acetonitrile/water : 
1/1) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

133 Αιθανόλη 
Καθαρότητας απόλυτη ≥99,95% (Ethanol puriss. 

p.a., absolute, ≥99.95%) 
φιάλη 2,5L  4 

2-ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) - 1-
ΥΕΕΒΕ - 1-ΕΡΓ-5 

134 Θειϊκό Αμμώνιο 
Καθαρότητα ≥99,0% (Ammonium sulfate for 

molecular biology ≥99.0%) 
συσκευασία 1Kg 1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

135 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης ERM-Aqueous Ethanol – 107 mg/100 mL συσκευασία 25ml 1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

136 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης ERM-Aqueous Ethanol – 50mg/100 mL συσκευασία 25ml 1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

137 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης ERM-Aqueous Ethanol – 200mg/100 mL συσκευασία 25ml 1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

138 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης ERM-Aqueous Ethanol – 80mg/100 mL συσκευασία 25ml 1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

139 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

0,8g/l (Aqueous ethanol standard 0.8 g/l )  
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,0ml 
1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

140 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

2,0g/l (Aqueous ethanol standard 2.0 g/l )  
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,0ml 
1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

141 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

0,5g/l (Aqueous ethanol standard 0.5 g/l )  
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,0ml 
2 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

142 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

1,0g/l (Aqueous ethanol standard 1.0 g/l )  
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,0ml 
2 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

143 Υδατικό διάλυμα αιθανόλης 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

3,0g/l (Aqueous ethanol standard 3.0 g/l )  
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,0ml 
2 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

144 Αιθανόλη σε ολικό αίμα 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

0,5g/l (0.5g/l Ethanol in whole blood control, crm)  
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,5ml 
2 

1-ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) – 1- 
ΥΕΕΒΕ 

145 Αιθανόλη σε ολικό αίμα 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

0,8g/l (0.8g/l Ethanol in whole blood control, crm)  
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,5ml 
1 ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) 

146 Aιθανόλη σε ολικό αίμα 
Πιστοποιημένη ουσία αναφοράς συγκέντρωσης 

1,1g/l (1.1g/l Ethanol in whole blood control, crm) 
συσκευασία 10 

φυσίγγια x 1,5ml 
2 

1-ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) – 1-
ΥΕΕΒΕ 
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147 
Υδατικό διάλυμα αιθανόλης  Πιστοποιημένο υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

συγκέντρωσης 0,5 mg/mL (Alcohol standard 
solution 0.5 mg/mL in H20)  

φυσίγγιο 1mL 15 ΥΕΕΒΕ 

148 
Υδατικό διάλυμα αιθανόλης  Πιστοποιημένο υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

συγκέντρωσης 1,0 mg/mL (Alcohol standard 
solution 1.0 mg/mL in H20) 

φυσίγγιο 1mL 15 ΥΕΕΒΕ 

149 
Υδατικό διάλυμα αιθανόλης  Πιστοποιημένο υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

συγκέντρωσης 2,0 mg/mL (Alcohol standard 
solution 2.0 mg/mL in H20) 

φυσίγγιο 1mL 15 ΥΕΕΒΕ 

150 
Υδατικό διάλυμα αιθανόλης  Πιστοποιημένο υδατικό διάλυμα αιθανόλης 

συγκέντρωσης 4,0 mg/mL (Alcohol standard 
solution 4,0 mg/mL in H20) 

φυσίγγιο 1mL 10 ΥΕΕΒΕ 

151 

Υδατικό διάλυμα ακεταλδεύδης, 
ακετόνης, αιθανόλης, μεθανόλης, 

1-προπανόλης και 2-
προπανόλης 

Υδατικό διάλυμα που περιέχει ακεταλδεύδη, 
ακετόνη, αιθανόλη, μεθανόλη, 1-προπανόλη και 2-

προπανόλη, σε συγκεντρώσεις 100mg/dL (BAC 
resolution control standard containing 

acetaldehyde, acetone, ethanol, methanol, 1-
propanol and 2-propanol, 100 mg/dL each in water) 

αμπούλα 1mL 5 ΥΕΕΒΕ 

152 Διάλυμα κηροζίνης 
Πρότυπο διάλυμα κηροζίνης 5000 μg/mL σε 

μεθυλενοχλωρίδιο (kerosene standard 5000 μg/mL 
in methylene chloride) 

αμπούλα 1mL 1 ΥΕΕΒΕ 

153 Διάλυμα πετρελαίου 
Πρότυπο διάλυμα πετρελαίου 5000 μg/mL σε 

μεθυλενοχλωρίδιο (diesel fuel standard 5000 μg/mL 
in methylene chloride) 

αμπούλα 1mL 1 ΥΕΕΒΕ 

154 Πριστάνιο Καθαρότητας >98% (pristane >98%) συσκευασία 100mg 1 ΥΕΕΒΕ 

155 Φυτάνιο Καθαρότητας ≥95% (phytane ≥95%) συσκευασία 100mg 1 ΥΕΕΒΕ 

156 2-αιθυλο τολουόλιο Καθαρότητας ≥99% (2-ethyl toluene ≥99%) συσκευασία 250mg 1 ΥΕΕΒΕ 

157 3-αιθυλο τολουόλιο Καθαρότητας ≥99% (3-ethyl toluene ≥99%) συσκευασία 100mg 1 ΥΕΕΒΕ 

158 4-αιθυλο τολουόλιο Καθαρότητας ≥95% (4-ethyl toluene ≥95%) συσκευασία 100mg 1 ΥΕΕΒΕ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα τα επιπλεόν κόστη όπως μεταφορικά, άδειες εισαγωγής, κ.λπ. μέχρι τα είδη να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ).  

 

Για τα είδη 1-132: 

• H παράδοση των ειδών 1-132 θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την 31-12-2018, λόγω 

πολύπλοκων διαδικασιών για την εισαγωγή τους, που επιτάσσει την επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης πέραν των εξήντα (60) ημερών που προβλέπονται 

γενικότερα στη σύμβαση για τα λοιπά είδη. 

• Με την υποβολή της προσφοράς του ο προμηθευτής θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει η ανωτέρω απαίτηση. Για το σκοπό 

αυτό η κατατεθείσα Υπεύθυνη Δήλωση να περιλαμβάνει το εξής κείμενο: "Στην προσφερόμενη τιμή για τα είδη του τμήματος 5 της σύμβασης 

συμπεριλαμβάνονται εκτός από την αξία των προϊόντων αυτών καθεαυτών και όλα τα επιπλέον κόστη που μπορούν να προκύψουν όπως μεταφορικά, 

άδειες εισαγωγής και διακίνησης, τυχόν ειδικές άδειες κ.λπ." 

• Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν ημερομηνία επανελέγχου στο πιστοποιητικό ανάλυσης και όχι απαραίτητα ημερομηνία λήξης. Ο επανέλεγχος 

των ειδών εκτελείται από τον κατασκευαστή, χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία και χωρίς αποστολή του δείγματος στον κατασκευαστή. Ο επανέλεγχος θα 

γίνεται από το ίδιο είδος (κωδικό και παρτίδα) που θα έχει ο κατασκευαστής στις εγκαταστάσεις του. Το πιστοποιητικό έπειτα θα είναι διαθέσιμο για την 

υπηρεσία μας.  

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό να υπάρχει ημερομηνία επανελέγχου, τα είδη θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης τους. Προσφορές όπου το ποσοστό των υλικών που δεν έχουν την επιλογή για επανέλεγχο είναι πάνω από το 50% θα 

απορρίπτονται. 

• Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη στον χώρο της κατασκευής και διάθεσης πρότυπων ουσιών και φαρμακευτικών προτύπων 

(να κατατεθεί λίστα πελατών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που να έχει προμηθεύσει ο κατασκευαστής παρόμοια είδη). Να διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 

9001, ISO/IEC 17025, ISO Guide 34 ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών. Η μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή αποκλεισμού του 

υποψήφιου προμηθευτή. 

• Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 με ετήσιο επανέλεγχό της, ώστε να διασφαλιστεί η 

υπηρεσία μας σχετικά με τη λήψη άριστων υπηρεσιών. 

• Με την προσφορά του προμηθευτή να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια και στοιχεία τεκμηρίωσης των προδιαγραφών των προσφερόμενων 
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ειδών, αλλιώς η προσφορά θα θεωρείται μη κανονική. Επίσης να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης ανά κατασκευαστή ή ανά κατηγορία υλικού (ανάλογα 

την περίπτωση) ώστε να εξεταστεί η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών. 

• Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν ένδειξη του αριθμού DEA ή την ένδειξη ότι είναι κατάλληλα για forensic applications ή ότι υπάγονται 

στην κατηγορία των ελεγχόμενων ουσιών. 

• Όλα τα διαλύματα θα πρέπει να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες με περιεχόμενο 1ml ή περισσότερο. 

Για τα είδη 133-158: 

• Η παράδοση των ειδών να γίνει τηρώντας πλήρως όλες τις προβλεπόμενες ειδικές διαδικασίες διακίνησης των ζητούμενων 

εξειδικευμένων ουσιών αναφοράς. 

ΤΜΗΜΑ 6: Αέρια για τη λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού 

CPV: 24100000-5 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 12.290 €   

1 Συμπιεσμένο αέριο ήλιο  

Kατάλληλο για Αέρια Χρωματογραφία με Ανιχνευτή 
Μάζας (GC/MS) ποιότητα Ν50, καθαρότητα 
99,999% και περιεχόμενη ποσότητα αερίου 

περίπου 9,0m3 εντός μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 
200bar, με βαλβίδα και βιδωτο καπάκι ασφαλείας 

(Helium) 

φιάλη 50L 39 
20-ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) - 
ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) - 18-
ΕΡΓ-5 - 1-ΥΕΕΒΕ 

2 Συμπιεσμένο Αέριο Υδρογόνο 

Κατάλληλο για Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Ιονισμού Φλόγας (GC-FID) ποιότητα Ν 50, 

καθαρότητα 99,999% και περιεχόμενη ποσότητα 
9,0m3 εντός μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 200bar, 

με βαλβίδα και βιδωτό καπάκι ασφαλείας. 

φιάλη 50L 2 
1-ΕΡΓ-1 (ΟΙΝ) - 1-

ΥΕΕΒΕ 

3 Συμπιεσμένος συνθετικός αέρας 

Κατάλληλος για Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Ιονισμού Φλόγας (GC-FID), KW-frei ελεύθερος 

υδρογονανθράκων που να περιέχει περίπου 20% 
οξυγόνο και περίπου 80% άζωτο, υψηλής 

καθαρότητας, περιεχόμενη ποσότητα περίπου 
10m3 εντός μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 200bar, 

με βαλβίδα και βιδωτό καπάκι ασφαλείας. 

φιάλη 50L 3 ΥΕΕΒΕ 

4 Συμπιεσμένος συνθετικός αέρας 

Κατάλληλος για Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή 
Ιονισμού Φλόγας (GC-FID) ποιότητα Ν 50, 

καθαρότητα 99,999% και περιεχόμενη ποσότητα 
10,0 m3 εντός μεταλλικής φιάλης υπό πίεση 

200bar, με βαλβίδα και βιδωτό καπάκι ασφαλείας. 

φιάλη 50L 4 ΥΕΕΒΕ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Η παραδόση των φιαλών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας (μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

αυτήν, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, με μεταφορά τους από τον προμηθευτή στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 

(Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα) για τα είδη 1 (38 φιάλες) και 2 (1 φιάλη).  

• Για τα είδη 1 (1 φιάλη), 2 (1 φιάλη), 3 και 4 η παράδοση θα γίνεται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας (μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από αυτήν, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με μεταφορά τους από τον προμηθευτή στην έδρα της Υποδιεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Μοναστηρίου 326, 4ος όροφος, Τ.Κ. 54121 Θεσσαλονίκη). 

• Για τα συμπιεσμένα αέρια ισχύει οτι στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης και τα κόστη υπηρεσιών όπως ενοικίασης φιαλών και μεταφοράς 

συμπεριλαμβανομένης και αυτής των επικίνδυνων φορτίων. Αναφορικά με το συμπεριλαμβανόμενο κόστος της ενοικίασης, επισημαίνεται οτι, το χρονικό 

διάστημα παραμονής των φιαλών στην Υπηρεσία μας δε θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία παραλαβής της κάθε φιάλης και σε αντίθετη 

περίπτωση το κόστος ενοικίασης για κάθε φιάλη δε θα υπερβαίνει το 1ευρώ/μήνα. 

• Οι φιάλες θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής και στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα υπογράφεται πρακτικό παράδοσης-παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ 7: Συστήματα αντιδραστηρίων προκαταρκτικών 
δοκιμών 

εγκληματολογικού ενδιαφέροντος  
CPV: 24900000-3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 43.825 €   



22 
 

1 
Σύστημα αντιδραστηρίων 

BlueStar Magnum ή ισοδύναμο 

Σύστημα αντιδραστηρίων κατάλληλο για 
εγκληματολογικές εφαρμογές για τον εντοπισμό 
λανθανουσών κηλίδων αίματος, τύπου BlueStar 

Magnum ή ισοδύναμο. Να στηρίζεται στην μέτρηση 
χημειοφωταύγειας με υψηλή, μεγάλης διάρκειας 

έντασης σήματος. Να παρουσιάζει υψηλή 
ευαισθησία. Το αντιδραστήριο να παραμένει 

σταθερό για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την ανάμιξη 
των συστατικών και την δημιουργία του διαλύματος 

εργασίας (working solution). Θα πρέπει το 
προσφερόμενο σύστημα να έχει διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και εγγύηση απόδοσης 
τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνίας 

αγοράς του. 

Συσκευασία 
συστήματος 

αντιδραστηρίων 
325 

300-YBBEA - 25-
ΥΕΕΒΕ 

2 
Ανίχνευση της ανθρώπινης 

αιμοσφαιρίνης 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την ταχεία ανίχνευση 
(εντός 10 λεπτών) της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης 

με την μέθοδο της χρωματογραφικής 
ανοσοανάλυσης. Το σύστημα να προορίζεται 

αποκλειστικά ως προκαταρκτική δοκιμή για χρήση 
με εγκληματολογικά δείγματα.Να έχει μεγάλη 

ευαισθησία (40 ng / mL αιμοσφαιρίνη ή 10 ^ -7 
αραίωση του ανθρώπινου αίματος) και ειδικότητα 

για ανίχνευση αποκλειστικά ανθρώπινου 
αίματος.Να είναι εύκολο στην χρήση και η 

συσκευασία να  περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
συστατικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

(κάρτες ανίχνευσης & ρυθμιστικό διάλυμα 
αραίωσης). Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

κουτί των 30 
τεμαχίων έκαστο 

22 YBBEA 

3 
Ανίχνευση της ανθρώπινης 

σιελογόνου α-αμυλάσης 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την ταχεία ανίχνευση 
(εντός 10 λεπτών) της ανθρώπινης σιελογόνου α-
αμυλάσης με την μέθοδο της χρωματογραφικής 
ανοσοανάλυσης. Το σύστημα να προορίζεται 

αποκλειστικά ως προκαταρκτική δοκιμή για χρήση 
με εγκληματολογικά δείγματα.Να έχει μεγάλη 

ευαισθησία (80 mIU / mL α-αμυλάση) και ειδικότητα 
για ανίχνευση αποκλειστικά ανθρώπινου σίελου.Να 

είναι εύκολο στην χρήση και η συσκευασία να 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κάρτες ανίχνευσης & 
ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης). Να αποθηκεύεται 

σε θερμοκρασία δωματίου. 

κουτί των 40 
τεμαχίων έκαστο 

1 YBBEA 

4 
Σύστημα αντιδραστηρίων για την 

ανίχνευση του Ειδικού 
Προστατικού Αντιγόνου (PSA) 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την ταχεία ανίχνευση 
(εντός 10 λεπτών) του ειδικού προστατικού 

αντιγόνου PSA (δείκτης του σπερματικού υγρού) με 
την μέθοδο της χρωματογραφικής ανοσοανάλυσης. 

Το σύστημα να προορίζεται αποκλειστικά ως 
προκαταρκτική δοκιμή για χρήση με 

εγκληματολογικά δείγματα. Να έχει μεγάλη 
ευαισθησία (2 ng/ml) και ειδικότητα για ανίχνευση 

αποκλειστικά ανθρώπινου σπερματικού υγρού. Για 
ασφαλή αποτελέσματα και επιβεβαίωση καλής 

απόδοσης, η δοκιμή θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει γραμμή αναφοράς με την ένταση 

που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη συγκέντρωση 
PSA. Να είναι εύκολο στην χρήση και η συσκευασία 
να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κάρτες 
ανίχνευσης & ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης). Να 

αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου. 

κουτί των 40 
τεμαχίων έκαστο 

30 YBBEA 

5 
Σύστημα αντιδραστηρίων για την 
ανίχνευση της ειδικής πρωτεΐνης 

σεμενογελίνης (Semenogelin) 

Σύστημα αντιδραστηρίων για την ταχεία (εντός 10 
λεπτών) ανίχνευση της ειδικής πρωτεΐνης της 

σεμενογελίνης (Semenogelin) (δείκτης του 
σπερματικού υγρού) με την μέθοδο της 

χρωματογραφικής ανοσοανάλυσης. Το σύστημα να 
προορίζεται αποκλειστικά ως προκαταρκτική 

δοκιμή για χρήση με εγκληματολογικά δείγματα. Να 
έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα για ανίχνευση 
αποκλειστικά ανθρώπινου σπερματικού υγρού. Να 

είναι εύκολο στην χρήση και η συσκευασία να 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κάρτες ανίχνευσης & 

ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης). 

κουτί των 25 
τεμαχίων έκαστο 

15 YBBEA 
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6 Αντιδραστήριο Kastle Meyer 

Σύστημα αντιδραστηρίων Kastle Meyer ως 
ενδεικτική μέθοδος προσδιορισμού ανθρώπινου 
αίματος σε πειστήρια. Η δοκιμή να δίνει άμεσα 

αποτελέσματα και τα συστατικά του συστήματος να 
είναι έτοιμα προς χρήση. Να αποθηκεύεται σε 

θερμοκρασία δωματίου.Κάθε τεμάχιο αποτελείται 
από δύο φιαλίδια διαφορετικών 

αντιδραστηρίων,απαραίτητα για τη διεξαγωγή της 
μεθόδου Kastle Meyer. 

Συσκευασία 
συστήματος 

αντιδραστηρίων 
150 YBBEA 

7 Νερό στείρο 
Αμπούλες με στείρο νερό ελεύθερο γενετικού 

υλικού (DNA free) 
συσκευασία 5ml 2000 YBBEA 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Επειδή το είδος 6 διαθέτει μικρό χρόνο ζωής, η παράδοση τους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, με μεταφορά τους από τον 

προμηθευτή στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ), κατόπιν επικοινωνίας 

(e-mail, fax) και εντός σαράντα (40) ημερών από αυτήν. Τα είδη θα ελέγχονται μακροσκοπικά την ημέρα παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ 8: Αντιδραστήρια εμφάνισης αποτυπωμάτων 

CPV: 24960000-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.040 €   

1 Ροδαμίνη 
Κρύσταλλοι ροδαμίνης, (Rhodamine 6G for use 

with the Cyaloacrylate Developed Prints) 
συσκευασία 25g 2 ΤΜ3 

2 Νινυδρίνη 
Κρύσταλλοι νινυδρίνης (NINHYDRIN B-78900), 

Καθαρότητας ≥99% 
συσκευασία 100g 18 15-ΤΜ3 - 3-ΥΕΕΒΕ 

3 Ινδανοδιόνη Καθαρότητας >99%, (1,2 Indanedione >99%)  συσκευασία 10g 15 ΤΜ3 

4 Yγρό HFE7100 ή ισοδύναμο Της εταιρείας 3M Novec ή ισοδύναμο  φιάλη 1L 10 ΤΜ3 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 9: Πλάκες & αντιδραστήρια TLC, βαθμονόμησης 
πεχαμέτρου 

& ουσίες αναφοράς XRD 

CPV: 24311000-7 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 5.846 €   

1 Τριχλωροαιθυλένιο 
Αναλυτικού βαθμού καθαρότητας ≥ 99,5%, 

(Trichloroethylene Analytical Grade ≥ 99.5%) 
φιάλη 1L 12 ΕΡΓ-5 

2 
Υάλινες πλάκες για 

Χρωματογραφία Λεπτής 
Στοιβάδας (TLC) 

Διαστάσεων 20cm x 20cm, με υλικό επίστρωσης 
silica gel 60 

συσκευασία 25τμχ 17 
15-ΕΡΓ-5 - 2-

ΥΕΕΒΕ 

3 Ηλεκτρολύτης αναφοράς KCl-250 
Να περιέχει KCl 3 mol/L, (KCl-250 Reference 

electrolyte KCl solution 3 mol/l), 
φιάλη 250ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

4 Ρυθμιστικό διάλυμα TPL 4 
Με pH=4,01 κατάλληλο για βαθμονόμηση 

πεχαμέτρου, (TPL 4 Technical buffer solution 
pH=4.01) 

φιάλη 250ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

5 Ρυθμιστικό διάλυμα TPL 7 
Με pH=7,00 κατάλληλο για βαθμονόμηση 

πεχαμέτρου, (TPL 7 Technical buffer solution 
pH=7.00) 

φιάλη 250ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 

6 Ρυθμιστικό διάλυμα TPL 10 
Με pH=10,00 κατάλληλο για βαθμονόμηση 

πεχαμέτρου, (TPL 10 Technical buffer solution 
pH=10.0) 

φιάλη 250ml 1 ΕΡΓ-1 (ΤΟΧ) 
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7 Οξείδιο του ασβεστίου 
CaO, ≥99,95% (με βάση το μέταλλο), <10 Micron 
APS powder, (Calcium oxide, ≥99.95% (metals 

basis), <10 Micron APS powder) 
συσκευασία 50g 1 ΕΡΓ-7 

8 Οξείδιο του βαρίου 
BaO, ≥99,5% (με βάση το μέταλλο χωρίς Sr), Sr 
<500ppm, σκόνη, (Barium oxide, ≥99.5% (metals 

basis excluding Sr), Sr <500ppm, powder)  
συσκευασία 25g 1 ΕΡΓ-7 

9 Οξείδιο του μαγνησίου 

MgO, σκόνη νανομετρικής κλίμακας, ≥99% (με 
βάση το μέταλλο), 100 nm APS σκόνη, (Magnesium 
oxide, nanopowder, ≥99% (metals basis), 100 nm 

APS powder)  

συσκευασία 25g 1 ΕΡΓ-7 

10 Σκόνη σιδήρου 
Fe, -325 mesh, ανηγμένο, ≥98% (με βάση το 

μέταλλο), (Iron powder, -325 mesh, reduced, ≥98% 
(metals basis)) 

 συσκευασία 250g 1 ΕΡΓ-7 

11 Σκόνη νικελίου 

Ni, -325 mesh, τυπικά ≥99,8% (με βάση το 
μέταλλο), αγώγιμη δενδριτική σκόνη, (Nickel 
powder, -325 mesh, typically ≥99.8% (metals 

basis), conductive dendritic powder)  

συσκευασία 25g 1 ΕΡΓ-7 

12 Σκόνη μολύβδου 
Pb, -200 mesh, ≥99% (με βάση το μέταλλο), (Lead 

powder, -200 mesh, ≥99% (metals basis))  
συσκευασία 100g 1 ΕΡΓ-7 

13 Σκόνη αντιμόνιου 
Sb, -200 mesh, ≥99,5% (με βάση το μέταλλο), 
(Antimony powder, -200 mesh, ≥99.5% (metals 

basis)) 
συσκευασία 10g 1 ΕΡΓ-7 

14 Κόκκοι στρόντιου 
Sr, 19mm (0,76in) και κάτω, ≥99% (με βάση το 
μέταλλο), (Strontium granules, 19mm (0.76in) & 

down, ≥99% (metals basis)) 
συσκευασία 5g 1 ΕΡΓ-7 

15 Σκόνη πυρίτιου 
Si, Κρυσταλλική σκόνη, -325 mesh, ≥99,5% (με 

βάση το μέταλλο), (Silicon powder, crystalline, -325 
mesh, ≥99.5% (metals basis) 

συσκευασία 10g 1 ΕΡΓ-7 

16 Ρινίσματα ασβεστίου 
Ca, ≥98% (με βάση το μέταλλο), (Calcium turnings, 

≥98% (metals basis)) 
συσκευασία 10g 1 ΕΡΓ-7 

17 Σκόνη κασσίτερου 
Sn, -325 mesh, ≥99,8% (με βάση το μέταλλο), (Tin 

powder, -325 mesh, ≥99.8% (metals basis)) 
συσκευασία 100g 1 ΕΡΓ-7 

18 Σκόνη κοβαλτίου 
Co, -325 mesh, ≥99,5% (με βάση το μέταλλο), 

(Cobalt powder, -325 mesh, ≥99.5% (metals basis))  
συσκευασία 100g 1 ΕΡΓ-7 

19 Βάριο κρυσταλλικό 
Ba, δενδριτικό στερεό, ≥99,9% (με βάση το 
μέταλλο), (Barium crystalline dendritic solid, 

≥99.9% (metals basis), ampouled under argon)  

συσκευασία 5g 
αμπούλα υπό αργό 

1 ΕΡΓ-7 

20 Σκόνη ζιρκόνιου  Zr, -325 mesh, (Zirconium powder, -325 mesh) συσκευασία 2,5g 1 ΕΡΓ-7 

21 Σκόνη κάδμιου  
Cd, -200 mesh, ≥99,99% (με βάση το μέταλλο), 
(Cadmium powder, -200 mesh, ≥99.99% (metals 

basis)) 
συσκευασία 5g 1 ΕΡΓ-7 

22 Σκόνη γερμάνιου 
Ge, -100 mesh, ≥99,999% (με βάση το μέταλλο), 

(Germanium powder, -100 mesh, ≥99.999% 
(metals basis)) 

συσκευασία 10g 1 ΕΡΓ-7 

23 Σκόνη χαλκού 
Cu, σφαιρική, -100+325 mesh, ≥99,9% (με βάση το 

μέταλλο), (Copper powder, spherical, -100+325 
mesh, ≥99.9% (metals basis))  

συσκευασία 100g 1 ΕΡΓ-7 

24 Κόκκοι ψευδάργυρου 
Zn, ACS, -20 mesh, ≥99,8% min, (Zinc granules, 

ACS, -20 mesh, ≥99.8% min) 
συσκευασία 100g 1 ΕΡΓ-7 

25 Ανθρακικό στρόντιο 
SrCO3, ≥99,99% (με βάση το μέταλλο), σκόνη, 
(Strontium carbonate, ≥99.99% (metals basis), 

powder) 
συσκευασία 25g 1 ΕΡΓ-7 

26 Θειϊκό βάριο 
BaSO4, ≥99,998% (με βάση το μέταλλο), σκόνη, 

(Barium sulfate, ≥99.998% (metals basis), powder) 
συσκευασία 5g 1 ΕΡΓ-7 

27 Σκόνη μαγνήσιου 
Mg, -325 mesh, ≥99,8%, σκόνη, (Magnesium 

powder, -325 mesh, ≥99.8%, powder) 
συσκευασία 10g 1 ΕΡΓ-7 

28 Υπερχλωρικό αμμώνιο 
NH4ClO4, καθαρότητας αντιδραστηρίου, 

κρυσταλλικό, (Ammonium perchlorate, reagent 
grade, crystalline) 

συσκευασία 250g 1 ΕΡΓ-7 
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29 Οξείδιο του χαλκού(II) 
CuO, ≥99,7% (με βάση το μέταλλο), 200 Mesh 

powder, (Copper(II) oxide, ≥99.7% (metals basis), 
200 Mesh powder)  

συσκευασία 100g 1 ΕΡΓ-7 

30 Ανθρακικό νάτριο 

Na2CO3, ACS primary standard, 99,95-100,05% 
(επί ξηρού), κοκκώδες, (Sodium carbonate, ACS 
primary standard, 99.95-100.05% (dried basis), 

granular) 

συσκευασία 100g 1 ΕΡΓ-7 

31 Χλωριούχο αμμώνιο 
NH4Cl, ≥99,999% (με βάση το μέταλλο), σκόνη, 
(Ammonium chloride, ≥99.999% (metals basis), 

powder)  
συσκευασία 50g 1 ΕΡΓ-7 

32 Νιτρικό αμμώνιο 
NH4NO3  ≥99,999% (με βάση το μέταλλο), 

κρυσταλλικό, (Ammonium nitrate, ≥99.999% 
(metals basis), crystalline)  

συσκευασία 5g 1 ΕΡΓ-7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 10: Αντιδραστήρια σε ταινίες 

CPV: 33124131-2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.350 €   

1 
Αντιδραστήρια σε ταινίες για την 

ανίχνευση νιτρικών ιόντων 
Εύρος ανιχνευόμενων συγκεντρώσεων τουλάχιστον 

10-500mg/L, (Nitrate strip test) 
συσκευασία 1000τμχ 3 2-ΕΡΓ-5 - 1-ΕΡΓ-2 

2 
Αντιδραστήρια σε ταινίες για την 
ανίχνευση χλωριούχων ιόντων 

Εύρος ανιχνευόμενων συγκεντρώσεων τουλάχιστον 
500-3000mg/L, (Chloride strip test) 

συσκευασία 100τμχ 3 2-ΕΡΓ-5 - 1-ΕΡΓ-2 

3 
Αντιδραστήρια σε ταινίες για την 

ανίχνευση θειικών ιόντων 
Εύρος ανιχνευόμενων συγκεντρώσεων τουλάχιστον 

200-1600mg/L, (Sulfate strip test) 
συσκευασία 100τμχ 3 2-ΕΡΓ-5 - 1-ΕΡΓ-2 

4 
Αντιδραστήρια σε ταινίες για την 
ανίχνευση φωσφορικών ιόντων 

Εύρος ανιχνευόμενων συγκεντρώσεων τουλάχιστον 
10-100mg/L, (Phosphate strip test) 

συσκευασία 100τμχ 1 ΕΡΓ-5 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

ΤΜΗΜΑ 11: Ουσίες αναφοράς εκρηκτικών υλών 

CPV: 24612000-7 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.479 € 

1 
1,2-δινιτρογλυκερίνη 

1,2-dinitroglycerine (1,2-DNG) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

2 
1,3,5-τρινιτροβενζόλιο 

1,3,5-trinitrobenzene (TNB) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

3 
1,3-δινιτρογλυκερίνη 

1,3-dinitroglycerine (1,3-DNG) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 
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4 
1-νιτρογλυκερίνη 

1-nitroglycerine (1-NG) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

5 
2,4,6-τρινιτροτολουόλιο 

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-5 

6 
2,4-διινιτροτολουόλιο 

2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-5 

7 
2-αμινο-4,6-δινιτροτολουόλιο 

2-amino-4,6-dinitrotoluene (2-AM 
4,6-DNT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

8 
2-νιτρογλυκερίνη 

2-nitroglycerine (2-NG) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

9 
2-νιτροτολουόλιο 

2-nitrotoluene (2-NT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

10 
3,5-διινιτροτολουόλιο 

3,5-dinitrotoluene (3,5-DNT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-5 

11 
3-νιτροτολουόλιο 

3-nitrotoluene (3-NT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

12 
4-αμινο-2,6-δινιτροτολουόλιο 

4-amino-2,6-dinitrotoluene (4-AM 
2,6-DNT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

13 
4-νιτροτολουόλιο 

4-nitrotoluene (4-NT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

14 
Τετρανιτρική ερυθριτόλη 

Erythritol tetranitrate (ETN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-5 

15 

Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτροζο-1,3,5-
τριαζίνη 

Hexahydro-1,3,5-trinitroso-1,3,5-
triazine 

(R-SALT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

16 
Εξαμεθυλενοτριυπεροξυδιαμίνη 

Hexamethylene triperoxide 
diamine (HMTD) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-5 

17 
Νιτροβενζόλιο 

Nitrobenzene (NB) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

18 
Νιτρογλυκερίνη 

Nitroglycerine (NG)  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 3 ΕΡΓ-5 

19 
Ν-νιτροδιμεθυλαμίνη 

N-nitrodimethylamine (NDMA) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 
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20 
Τετρανιτρικός πενταερυθρίτης 

Pentaerythrite tetranitrate (PETN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 1000μg/mL, (Standarized Solution 
1000μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

21 
Δινιτροπροπυλενογλυκόλη 

Propyleneglycol dinitrate (PGDN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

22 
Τριυπεροξείδιο της τριακετόνης 
Triacetone triperoxide (TATP) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 2 ΕΡΓ-5 

23 
Δινιτροτριαιθυλενογλυκόλη 
Triethyleneglycol dinitrate 

(TEGDN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

24 
Τρινιτροτριμεθυλολαιθάνιο 
Trimethylolethane trinitrate 

(TMETN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

25 
2,4-διαμινο-6-νιτροτολουόλιο 

2,4-diamino 6-nitrotoluene (2,4-
DIAM 6-NT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

26 
2,6-διαμινο-4-νιτροτολουόλιο 

2,6-diamino 4-nitrotoluene (2,6-
DIAM 4-NT) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

27 
3,5-δινιτροανιλίνη 

3,5-dinitro aniline (3,5-DNA) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

28 
Διαζωδινιτροφαινόλη 

Diazodinitrophenol (DADNP) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

29 
Εξανιτρικός διπενταερυθρίτης 
Dipentaerythrytol hexanitrate 

(DPETNHN) 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα κατάλληλο για 
Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας 

συγκέντρωσης 100μg/mL, (Standarized Solution 
100μg/mL) 

φιαλίδιο 1ml 1 ΕΡΓ-5 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Πιστοποιημένα πρότυπα διαλύματα κατάλληλα για Αέριο Χρωματογράφο με Ανιχνευτή Μάζας (GC-MS). 

• Τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα πιστοποιητικά ανάλυσής τους. 

• Κάθε πιστοποιητικό ανάλυσης θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο κατά NIST. 

• Τα πιστοποιημένα πρότυπα διαλύματα να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον εννέα (9) μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

• Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: Certificate ISO 9001, Certificate ISO 17025 και Certificate ISO Guide 34. 

• Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα τα επιπλεόν κόστη όπως μεταφορικά, άδειες εισαγωγής, κ.λπ. μέχρι τα είδη να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

• Η παράδοση των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την 31-12-2018. 

• Παράδοση των ειδών τηρώντας πλήρως όλες τις προβλεπόμενες ειδικές διαδικασίες διακίνησης των ζητούμενων εξειδικευμένων ουσιών αναφοράς. 

• Η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω όρους επιφέρει ποινή αποκλεισμού του υποψήφιου προμηθευτή. 

ΤΜΗΜΑ 12: Ουσίες αναφοράς Ιοντικής Χρωματογραφίας 

CPV: 24315000-5 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.240 €   

1 
CH3COO- 

Οξικά - Acetate  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100 ml 1 ΕΡΓ-5 
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2 
NH4

+ 
Αμμωνιακά - Αmmonium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml  2 ΕΡΓ-5 

3 
Ba+ 

Βάριο - Barium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/m, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 2 ΕΡΓ-5 

4 
Br- 

Βρώμιο - Bromide 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

5 
Ca2+ 

Ασβέστιο - Calcium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

6 
ClO3

- 
Χλωρικά - Chlorate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

7 
Cl- 

Χλώριο - Chloride 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

8 
CrO4

2- 
Χρωμικά - Chromate  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

9 
F- 

Φθόριο - Fluoride 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

10 
C2H3O3

- 
Γλυκολικά - Glycolate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

11 
CH3CH(OH)COO- 

Γαλακτικά - Lactate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

12 
Li+ 

Λίθιο - Lithium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

13 
Mg2+ 

Μαγνήσιο - Magnesium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

14 
NO3

- 
Νιτρικά - Nitrate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 
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15 
NO2

- 
Νιτρώδη - Nitrite 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

16 
ClO4

- 
Υπερχλωρικά - Perchlorate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 2 ΕΡΓ-5 

17 
PO4

3- 
Φωφορικά - Phosphate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

18 
K+ 

Κάλιο - Potassium 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

19 
Na+ 

Νάτριο - Sodium  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

20 
Sr2+ 

Στρόντιο - Strontium  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 2 ΕΡΓ-5 

21 
SO4

2- 
Θειικά - Sulfate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

22 
SCN- 

Θειοκυανικά - Thiocyanate 

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 2 ΕΡΓ-5 

23 
S2O3

2- 
Θειοθειικά - Thiosulfate  

Πιστοποιημένο πρότυπο διάλυμα Ιοντικής 
Χρωματογραφίας συγκέντρωσης 1000μg/mL, 

μονοστοιχειακό, σε μήτρα νερό 
(Ion chromatography (IC) standard solution 

1000μg/mL) 

συσκευασία 100ml 1 ΕΡΓ-5 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα πιστοποιητικά ανάλυσης. 

• Κάθε πιστοποιητικό ανάλυσης θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο κατά NIST. 

• Τα πιστοποιημένα πρότυπα διαλύματα να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

• Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις για την παραγωγή προτύπων ιοντικής χρωματογραφίας:  

Certificate ISO 9001, Certificate ISO 17025 και Certificate ISO Guide 34.  

• Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα τα επιπλεόν κόστη όπως μεταφορικά, άδειες εισαγωγής, κ.λπ. μέχρι τα είδη να παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης 

 Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 

• Η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω όρους επιφέρει ποινή αποκλεισμού του υποψήφιου προμηθευτή. 

ΤΜΗΜΑ 13: Διαβρωτικό χρώματος, ουσίες αναφοράς εύφλεκτων  
& αντιδραστήριο εμφάνισης ιχνών σιδήρου 

CPV: 24327000-2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.325 €   
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1 Διαβρωτικό Διαβρωτικό χρώματος (paint remover) συσκευασία 750mL 15 ΥΕΕΒΕ 

2 Σπρέυ λαδιού 
Αντισκωριακό (WD-40 SMART STRAW ή 

αντίστοιχο) 
συσκευασία 250mL 40 ΥΕΕΒΕ 

3 κ-εικοσάνιο Καθαρότητας ≥99% (n-Eicosane ≥99%) συσκευασία 5g 1 ΥΕΕΒΕ 

4 κ-δεκαεπτάνιο Καθαρότητας ≥98,5% (n-Heptadecane ≥98.5%) συσκευασία 25mL 1 ΥΕΕΒΕ 

5 κ-δεκατεσσεράνιο Καθαρότητας ≥99% (n-Tetradecane ≥99%) συσκευασία 2g 1 ΥΕΕΒΕ 

6 α-Πινένιο Καθαρότητας ≥97% (a-pinene ≥97%) συσκευασία 5mL 1 ΥΕΕΒΕ 

7 
Μίγμα υδρογοναθράκων 

C12/C14/C16 

Πιστοποιημένο δείγμα αναφοράς συγκέντρωσης 
100 μg/mL σε επτάνιο (hydrocarbon mix, 

C12/C14/C16 certified reference material 100 
μg/mL in heptane) 

συσκευασία 1mL 1 ΥΕΕΒΕ 

8 
Διάλυμα χημικών 

αντιδραστηρίων εμφάνισης 
ιχνών σιδήρου 

Τυποποιημένο προϊόν εκνέφωσης (spray) 
Ferrotrace ή ισοδύναμο, για εμφάνιση ιχνών 

σιδήρου, με χαρακτηριστικό χρώμα magenta (τα 
ίχνη), σε χέρια ατόμου. Το προϊόν να περιέχει σε 

διάλυμα, τουλάχιστον: α) 3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-
l,2,4-triazine (PDT), β) ασκορβικό οξύ, γ) 

διμεθυλαιθέρα, δ) ακετόνη, ε) αλκοόλη. Το προϊόν 
να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 mL και να 

μην περιέχει χλωροφθοράνθρακες. 

Τυποποιημένο 
προϊόν εκνέφωσης 

(spray), 
χωρητικότητας 

100mL 

1 ΕΡΓ-4 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Tα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης αρ. 2-6, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ). 
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