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ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ 
ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

  

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν:  

«ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ 
ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 

α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΖΞΔΗΟΝ,  ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ -  
ΘΟΑΘΖΠ, ΘΟΖΡΖΠ) 

β.  ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) 

γ. ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ (ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ)» 

ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ: 

α. ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΖΞΔΗΟΝ,  ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ -  ΘΟΑΘΖΠ, ΘΟΖΡΖΠ) 

β. ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) 

γ. ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ ( ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ) 

 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013 

Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο: 

«Δδξαίσζε ηεο Κεηαξξύζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο ΞΦ 
θαη πξνάζπηζε ηεο Γ ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο 8 Ξεξηθέξεηεο Πύγθιηζεο» 

«Δδξαίσζε ηεο Κεηαξξύζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο ΞΦ 
θαη πξνάζπηζε ηεο Γ ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δμόδνπ» 

«Δδξαίσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο 
Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, θαη πξνάζπηζε ηεο Γ ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο 2 

Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο εηζόδνπ»                                                  
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         ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & ΞΟΝΙΖΤΖΠ                             
          ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ  (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.)       Καξνχζη, 8-03-2013 

                      —————   Αξ. Ξξση.:1160 
                    ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ                               
                                                                                                            
Γξαθείν: Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ  
Γηεχζπλζε:  Αγξάθσλ 3-5   
Ραρ. Θψδηθαο: 15123 Καξνχζη   
Ξιεξνθνξίεο: Θπξηάθε Δηξήλε  
Ρει: 210 5212890  
Fax: 210 5212831 
kiriaki@keelpno.gr 

 

Ηζηνζειίδα: www.keelpno.gr  
  

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  
 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ 
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 
α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΖΞΔΗΟΝ,  ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, 

ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ -  ΘΟΑΘΖΠ, 
ΘΟΖΡΖΠ) 

β.  ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) 

γ. ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ (ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ)» 
 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ππλνιηθφο πξνππνινγηζκφο πξνκήζεηαο: 
Παξάληα ρηιηάδεο επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά 
(40.000,35€) ρσξίο Φ.Ξ.Α. ή ζαξάληα ελλέα ρηιηάδεο 
δηαθφζηα επξψ θαη ζαξάληα ηξία ιεπηά (49.200,43€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 
(23%).  
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

29/03/2013 
Ώξα 12:00 
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ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔΔΙΞΛΝ – ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5 15123 ΚΑΟΝΠΗ  

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ  πεξεζίεο Γηαθξίβσζεο Δμνπιηζκνχ  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ  Γηαθξηβψζεηο 

ΠΟΟΣΗΣΑ  Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Β  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ  

Δίθνζη ηέζζεξεηο κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  
Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή – 
εξγαζίεο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ  

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή – 
εξγαζίεο 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή – 
εξγαζίεο 

ΔΛΑΥΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή – 
εξγαζίεο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

08/03/2013 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

29/03/2013 
Ώξα 12:00 

 
  
Έρνληαο ππόςε:  
 
1. Ρηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα 

ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 
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1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη 

Ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

κεηνλνκαζία ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρσλ Γ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΘ 398/13.12.2010 Ρ..Ν.Γ.Γ.), 

Γ1δ/νηθ.67510/16.6.2011, Γ1δ/Γ.Ξ.νηθ. 5071/16.1.2012, γηα ηνλ 

δηνξηζκφ Γ.Π. ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

1.9 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία 

Θεθαιαίνπ, ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ 

θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.10 Ρνπ Λ.2198/94   (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 24 φπσο ηζρχεη 

1.11 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.12 Ρνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ‘πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005» 

1.13 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο 

Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

εηδηθά ζηελ παξνχζα 

1.14 Ρνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/2010), «Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία θαηά ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε 

ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ 

Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο 
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ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007»  

1.15 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 

1.16 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ 

1.17 Ρνπ Ξ.Γ.166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/5-6-2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

1.18 Ρνπ θαλνληζκoχ (ΔΘ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Λνεκβξίνπ 

2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ πεξί ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

 
2. Ρηο απνθάζεηο:  
 
2.1. Ρελ ππ’ αξηζκ. 21/21-8-08 Α.Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

«Ν Θαλνληζκφο Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ , πεξεζηψλ & Κειεηψλ (κε 

Ρερληθψλ) ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.» 

2.2 Ρελ απφθαζε έγθξηζεο ππνβνιήο Αίηεζεο Σξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξάμε κε 

ηίηιν: «Γηαπίζηεπζε Ξεξηθεξεηαθψλ Δξγαζηεξηψλ Γεκφζηαο γείαο (ΞΔΓ) 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. – 

Δπέθηαζε δηαπίζηεπζεο ζην Θεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο γείαο (ΘΔΓ) θαη 

ζηα ΞΔΓ Θεζζαιίαο, Αλαη. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη Θξήηεο» 

ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαηά ηελ 14ε Ππλεδξίαζε ζηηο 03-11-2011. 

2.3 Ρσλ απνθάζεσλ έληαμεο ησλ πξάμεσλ: 

 ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) - (Α.Ξ. 

1095/30-03-2012), 
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ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ (ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ) - (Α.Ξ. 1096/30-03-

2012), 

 ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ, ΘΟΖΡΖΠ) - (Α.Ξ. 1097/30-03-2012), 

2.4. Ρελ ππ’ αξηζκ. 4ε/11.04.2012 Ππλεδξίαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.Λ.Ν. ζρεηηθά 

κε ηελ απνδνρή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ έληαμεο.  

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ:  
  
Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 

α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΖΞΔΗΟΝ,  ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

-  ΘΟΑΘΖΠ, ΘΟΖΡΖΠ) 

β.  ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) 

γ. ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ (ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ)»,  

φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο 

παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

Ζ παξνχζα καδί κε ην ζπλεκκέλν ηεχρνο πξνθήξπμεο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο 

ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr) γηα 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 
ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
 ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ  
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  
ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
  

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΘΔΔΙΞΛΝ 
ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5  
ΚΑΟΝΠΗ 

29/03/2013 
ΥΟΑ: 12:00 
  

ΘΔΔΙΞΛΝ 
ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5  
ΚΑΟΝΠΗ 
 

29/03/2013 
ΥΟΑ: 12:00 
  

http://www.keelpno.gr/
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Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, 

είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί 

ην δηαγσληζκό.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 40.000,35€ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ). 

 

ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

 

ΚΔΟΝΠ Α: « ΓΔΛΗΘΝΗ – ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» 

ΚΔΟΝΠ Β: «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ» 

ΚΔΟΝΠ Γ:  «ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ» 

ΚΔΟΝΠ Γ: «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ» 

 

 

 

 

                                                                         Γηα ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

                                                                         Ζ Λφκηκε εθπξφζσπνο  

 
 

  
Θαζεγήηξηα Ρ. Θξεκαζηηλνχ 
Ξξφεδξνο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 
 
 



 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν ελίδα 8 από 85 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 

 

ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ - ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ........................................................................... 10 

A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ........................................................ 10 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ................................................... 10 
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΗΜΟΗ ................................................................................................. 11 
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ............................................................... 13 

A.2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ...................................................... 13 

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ .................................................................... 13 
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΝΣΑΔΗ –ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ  ΠΡΟΦΤΓΔ ....................................... 13 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ - 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ....................................................................................................... 13 
ΑΡΘΡΟ 7. ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – 

ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ .................................................................................... 14 
ΑΡΘΡΟ 8.  ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ............................... 14 

A.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ................................................................................ 15 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ............................................................... 15 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ............................................... 16 
A.4. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ- ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ .................... 20 

Α.4.1 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ..................................................................... 20 
Α.4.2 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ....................................................................... 22 

Α.4.2.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

 .................................................................................................................................... 22 

Α.4.2.2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ .............................................................................. 22 

Α.4.2.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ..................................................................... 22 

Α.4.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ................................ 23 

ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ................................................................. 26 
ΑΡΘΡΟ 12. ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ .............................................................. 27 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ................................................................... 27 
ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ .................................... 27 

ΑΡΘΡΟ 15. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ– ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ .... 28 
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΓΓΤΖΔΗ ........................................................................................... 29 
ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ................................................................ 30 

ΑΡΘΡΟ 18.   ΤΜΒΑΖ .......................................................................................... 31 
ΑΡΘΡΟ 19. ΔΚΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ...................................................... 31 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ

 .................................................................................................................................... 32 
ΑΡΘΡΟ 21. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ ............................................................ 32 
ΑΡΘΡΟ 22. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ....................................................................... 33 
ΑΡΘΡΟ 23.  ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ .................................................................................... 33 

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΤΡΧΔΗ - ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – 

ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ......................................................................................... 34 

ΑΡΘΡΟ 25.  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ..................................................................... 35 
ΓΔΝΗΚΑ ..................................................................................................................... 35 



 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν ελίδα 9 από 85 

 

ΚΔΟΝΠ Β. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ........................... 36 
Ανηικείμενο ηοσ Έργοσ .............................................................................................. 36 

ΚΔΟΝΠ Γ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ........................................................................ 55 
ΜΔΡΟ Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ .......................................................................................... 71 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ................................... 71 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ: ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ............................... 82 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗII: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ................................................. 84 

 



 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν ελίδα 10 από 85 

 

ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
A.1. ΝΟΗΠΚΝΗ KAI ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ  
 
ΑΟΘΟΝ 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ  
 
O παξψλ δηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πνέξγνπ 2, ησλ 

Ξξάμεσλ 

α. ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΖΞΔΗΟΝ,  ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ -  ΘΟΑΘΖΠ, ΘΟΖΡΖΠ) 

β. ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) 

γ. ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ ( ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ) 

ηνπ ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΞΑ 2007-2013. 

 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ  

«ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 

ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 

α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΖΞΔΗΟΝ,  ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

-  ΘΟΑΘΖΠ, ΘΟΖΡΖΠ) 

β.  ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) 

γ. ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ (ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ)» 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο.  

 

Θξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά από νηθνλνκηθή 

άπνςε 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε 

είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. 
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ΑΟΘΟΝ 2. ΝΟΗΠΚΝΗ  

 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 

Καξνχζη, νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123, Καξνχζη  θαη  ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ 

δηαγσληζκφ απηφ.  

 

πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 

Καξνχζη, νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη.   

 

Αξκόδηνο πεξεζίαο Γηελέξγεηαο  

Ζ θα. Θπξηάθε Δηξήλε πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο 10:00-12:00. 

 

Γηαθήξπμε  

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, 

ην Κέξνο Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο, Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ θαη ηα παξαξηήκαηα.  

 

Έξγν  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ δηαθξίβσζεο κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β’ ηεο παξνχζεο.  

 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ  

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.  

 

Ξξνζθέξσλ  

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε 

ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

 

Δθπξόζσπνο  

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ 
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ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 
Αληίθιεηνο  

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.  

 

Αλάδνρνο  

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξνχζα.  

 

Θαηαθύξσζε  

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν.  

 

Πύκβαζε  

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε 

ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ αλαδφρσλ 

πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

Ππκβαηηθά ηεύρε  

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο 

κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή (Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο).  

 

Ξξνϋπνινγηζκόο  

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξνθεξπζφκελεο πξνκήζεηαο.  
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Ππκβαηηθό Ρίκεκα  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.  

 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο θαη Ξαξαιαβήο  

 

Ππιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ ρξφλν.  

 

ΑΟΘΟΝ 3. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ  

 

Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ (εθεμήο αλαζέηνπζα αξρή) πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ζαξάληα ρηιηάδσλ επξώ θαη ηξηάληα πέληε 

ιεπηώλ 40.000,35€ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ) γηα ηελ δηαθξίβσζε 

κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε.  

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα νξίδνληαη 

ζην Κέξνο Β’ «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ » ηεο παξνχζεο  δηαθήξπμεο. Νη 

πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζεηζώλ ππεξεζηώλ 

δηαθξίβσζεο. 

 

A.2. ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ  

  

ΑΟΘΟΝ 4. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ  

Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο 

απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 5. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ –ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ  ΞΟΝΠΦΓΔΠ  

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη αλαινγηθά  γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Λ.3886/2010(ΦΔΘ173/α/30-9-2010).  

 

ΑΟΘΟΝ 6. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ - 

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ  

 

Ζ παξνχζα καδί κε ην ζπλεκκέλν ηεχρνο  πξνθήξπμεο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα 

απηήο αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη 

http://www.keelpno.gr/
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Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr) ζηηο 

08/03/2013. 

  

ΑΟΘΟΝ 7. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – 

ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ  

 

    Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., www.keelpno.gr θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο 

πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.ygeia-pronoia.gr). Δπίζεο κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεχρνπο 

ηεο δηαθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη θαζεκεξηλά, 10:00-14:00. 

     Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην 

παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ 

θαη ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, 

λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην 

αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ 

(8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο 

παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη 

(6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν 

πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο 

      Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο.  

  

ΑΟΘΟΝ 8.  ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 29/03/2013 

εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 12:00 ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5 15 123 

Καξνχζη.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο.  

 

  

http://www.keelpno.gr/
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Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη,  

ζηηο  29/03/2013 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 12:00. 

  
A.3. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
 
ΑΟΘΟΝ 9.  ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ (πεξεζίεο Γηαθξίβσζεο Κεηξεηηθνχ 

Δμνπιηζκνχ), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ 

Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη 

ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Νπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ (άξ. 4 Ξ.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο, αξθεί λα 

δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή 

ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

δηαθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί 

νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην 

πξάμεη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Λ.3310/2005, ειέγρεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3414/2005.  

Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν 

ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή 
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πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007.   

 

 ΑΟΘΟΝ 10.  ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζην δηαγσληζκφ έρνπλ  νη αλαθεξφκελνη  θαησηέξσ, 

εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη πξνζθέξνληεο  ππνβάιινπλ  κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο  ζηνλ θπξίσο  θάθειν ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ 

θπξίνπ θαθέινπ ηνπνζεηείηαη επίζεο πξναηξεηηθά ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ 

πξνζθέξνληνο, κε αληηθείκελν ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαζψο 

θαη νη ηξείο αλαθεξφκελνη θαησηέξσ θάθεινη. 

 

α. Σσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

Δληφο ηνπ θαθέινπ ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ α2 θαη α3 θαησηέξσ θαη 

εθφζνλ απηά εθδίδνληαη απφ Φνξέα ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη επίζεκε 

κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ ζηελ Διιεληθή.  

Νη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη 

πξνζεθόλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ : 

 

α1. εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Ξ.Α.  

 

α2. θαζώο θαη ηα αθόινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη 

εηδηθόηεξα:   

 

α.2.1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

i) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 
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- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο, δειαδή σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη 
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο),  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην 
ζαθψο) θαη  

iii)Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Α.4.3. «Γηαδηθαζία 
θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

β. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 
αληηπξφζσπφ ηνπο . 

γ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη: i) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή 
ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ 
λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη 
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη 
αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε 
πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

α.2.2. Νη αιινδαπνί: 

α. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε 
ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν πνπ 
αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄  

β. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 
εθπξφζσπφ ηνπο  

γ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα 
έρεη ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.γ 

α.2.3. Ρα voκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2 
αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. θαη ηνλ 
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

α.2.4. Νη Ππλεηαηξηζκνί: 

 Θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο 

αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α1, Α2 θαη Α3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη  νη απαηηνχκελεο 
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θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν 

ηνπ ΓΠ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

α.2.5. Νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ 

πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθώλ (α1 – α2), ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

β.  Σσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ: Πηνλ ΘΙΔΗΠΡΝ ΦΑΘΔΙΝ κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ 

θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ ζε έληππε θαη έλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd), εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Ρα έγγξαθα 

απηά ππνβάιινληαη ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, κε αξίζκεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απφξξηςεο ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ηνπ Φχιινπ Ππκκφξθσζεο (Ξαξάξηεκα Η 

ΚΔΟΝΠ Γ). Ρν Φχιιν Ππκκφξθσζεο ζα ζπλνδεχεηαη, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ 

ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ, απφ  

 φια ηα ελ ηζρχ Ξηζηνπνηεηηθά Γηαπίζηεπζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ISO/IEC 17025:2005 απφ ην Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (ΔΠΓ 

Α.Δ.) ή άιινλ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ζηελ επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη  

 ηα αληίζηνηρα ηζρχνληα Δπίζεκα Ξεδία Δθαξκνγήο ηεο Γηαπίζηεπζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ, έηζη φπσο εθδίδνληαη απφ ηνλ Φνξέα (εηο) Γηαπίζηεπζεο.  
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γ. Σσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ: Πηνλ ΘΙΔΗΠΡΝ ΦΑΘΔΙΝ κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη 

ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

 Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά.  

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη 

ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ».  

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΥΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί 

δσξεάλ.  

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο (δεο 

παξάγξαθν Α.4.2.3 «Νηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε»), ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 55 ηεο 

Νδεγίαο 2004/18. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Ξξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

Ρν θφζηνο κεηαθίλεζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο επηηφπνπ δηαθξηβψζεηο ζηα 

Δξγαζηήξηα Γεκφζηαο γείαο θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ηνπ ππφ 

δηαθξίβσζε εμνπιηζκνχ ζηα εξγαζηήξηα, ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζαθψο κε 

πνηλή απνθιεηζκνύ φηη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 
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Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο   έθηνο ησλ άιισλ  λα πεξηέρεη cd ην 

νπνίν ζα θέξεη εηηθέηα  κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, ζην νπνίν  ζα είλαη 

θαηαρσξεκέλε  ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  γηα ηα είδε πνπ πξνζθέξεη  ζε 

ειεθηξνληθφ αξρείν. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 

ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ ΚΔΟΝΠ Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

A.4. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ- ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

 

Α.4.1 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηα γξαθεία 

ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ( ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5 15123 ΚΑΟΝΠΗ) παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή 

ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Νη πξνζθνξέο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

πξσηνθνιινχληαη θαη ζε θάζε θάθειν ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη ε 

εκεξνκελία θαη ψξα θαηαρψξηζεο. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

Αλνίγνληαη νη εληαίνη θάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ θαη 

Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία απηψλ θαηά θχιιν . 

Νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, 

θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν 

θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

θαη θπιάζζεηαη.  

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα Γηθαηνινγεηηθά θαη ηηο Ρερληθέο 

Ξξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή επί ησλ 

Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ  κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαζνξίδεηαη ν ηφπνο, ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ θαη κε κέξηκλα ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ.  



 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν ελίδα 21 από 85 

 

Δθφζνλ ππάξρνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή επί ησλ 

Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ  ην αξκφδην φξγαλν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά 

ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ. 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη - γηα φζεο 

Ξξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο - ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζή 

ηνπο.  

Όζεο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  

Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπο 

θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Κεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

Ξίλαθα Θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν 

πξνηεηλφκελνο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Ξξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (Γηθαηνινγεηηθά, Ρερληθή θαη 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή εληφο ησλ ρξνληθψλ 

νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηεο. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 

Ξξνζθνξψλ θαζψο θαη ζην επφκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Ξξνζθνξψλ) φζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα 

πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ πξνζθνξψλ. Ζ εμέηαζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

Πε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν (2) αληίηππα. 

Πεκείσζε: 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα κέζα (cds) πνπ πεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία 

ησλ Ρερληθψλ θαη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε: 

 ην θαηά πφζνλ είλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξάςηκα 

 νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο 
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Πε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε θάπνην κέζν (cd) απηφ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζθνκίζεη λέν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, 

εληφο δχν (2) εκεξψλ. 

 
 

Α.4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε. Ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 

Α.4.2.1 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο, 

(δεο Άξζξν 10 παξάγξαθνο α) 

Α.4.2.2 ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην Κέξνο Γ ηεο παξνχζαο. 

Α.4.2.3 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο (δεο Άξζξν 10 παξάγξαθνο γ). 

Πε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη 

ζπγθεθξηκέλα κηθξφηεξε ηνπ 85% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ έξγνπ, ζα 

δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 55 ηεο 

Νδεγίαο 2004/18. 

 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ 

Ξίλαθα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Γ 
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ηεο παξνχζαο. Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο 

Αλαδφρνπο ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηεπθξίλεζε:  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Ξξνζθνξά κε ην ρακειφηεξν Ππγθξηηηθφ Θφζηνο. 

Πε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη θιήξσζε παξνπζία ησλ 

εθπξνζψπσλ εθείλσλ πνπ ηηο ππέβαιιαλ.  

Πε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

πξαθηηθά ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ην νπνίν 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

Αλαδφρνπο. 

 

Α.4.3. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή 

ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη 

θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο:  

 

i. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

α)  Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

1) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
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β) Νη αιινδαπνί:  

Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή 

ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

γ) Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

δ) Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

1) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 ε) Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη 

αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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ii. Ρα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: 

πεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη i) δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ii) φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ 

απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Αλάπηπμεο. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.  

Ν πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 

άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα 

ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

Νη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, 

απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη 

θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα 

ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζψζεηο 

νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη 

φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή 

πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, 

λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά 

ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο, κεηά ηελ 

ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
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Νη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) εκεξώλ από ηελ 

επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη γηα ην ρξόλν πνπ 

απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη 

ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 

παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ 

αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

δηαθήξπμε. Ξεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

 

Απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Ρπρόλ 

ππνβιεζείζεο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη.  

Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε ηηκή απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε.  

H θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ζπκθεξφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο 

ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ξξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, 

θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο  

 

 

ΑΟΘΟΝ 11. ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:  

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο  

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο , εθφζνλ  ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
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ΑΟΘΟΝ 12. ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ  

Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο πξνο ηηο 

δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Γ Ξαξάξηεκα Η: 

πφδεηγκα Φχιινπ Ππκκφξθσζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 13. ΞΙΖΟΥΚΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ΘΔΔΙΞΛΝ απφ ην αξκφδην πνπξγείν Σξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο  θαη ζα 

αληηζηνηρεί ζε πεξαησζείζεο εξγαζίεο πνπ ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην 

ΘΔΔΙΞΛΝ.  

Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα δηελεξγεζεί θάζε λφκηκε παξαθξάηεζε θφξνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 14. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο 

θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε.   

Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

 Ζ ζχκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ 

θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε δηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο 

θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Πην θείκελν 

ηεο ζχκβαζεο δελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε, νχηε ηξνπνπνίεζε 

ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξφζθιεζε  θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο, 

εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ 

Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο, ν 

πξνκεζεπηήο  ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθά θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
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ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε ππεξεζία επηβάιιεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.  

 Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζα δηέπεηαη 

απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 15. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ– ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

 

Ζ Πχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο δηαθξίβσζεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ 

αλαγθψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εμαηηίαο νξγαλσηηθψλ ή άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ 

είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Ν Αλάδνρνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη 

ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ έξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ 

ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ. Δθφζνλ νη ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ζε εμνπιηζκφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Α ηνπ ΚΔΟΝΠ Β ηεο παξνχζεο ηζρχνπλ νη ηηκέο πνπ 

έρνπλ πξνζθεξζεί. Πε πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο δελ αλαθέξνληαη ζε 

εμνπιηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Ξίλαθα Α ηνπ ΚΔΟΝΠ Β ζπκθσλνχληαη απφ 

θνηλνχ. Πε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο.   

Δπηπξφζζεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ κεηά απφ γξαπηή ελεκέξσζε 

ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ή/θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππφ 

δηαθξίβσζε εμνπιηζκφο φηαλ απφ ηε δηαθξίβσζε πνπ πξνέθπςε δελ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο αθξηβείαο. Ρν θφζηνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζπκθσλείηαη  απφ θνηλνχ. Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο Πχκβαζεο.   
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Ρέινο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο 

θαζψο θαη επέθηαζεο απηήο ζηνλ ίδην αλάδνρν γηα λέν έξγν ή ππεξεζίεο πνπ 

ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε παξφκνησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή 

ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (νδεγία 

2004/18). 

 

ΑΟΘΟΝ 16. ΔΓΓΖΠΔΗΠ  

 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ 

ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 

ή ηεο θνηλνπξαμίαο.  

Θαηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ αλαινγηθά κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ.(118/07).  

 

1.ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά 

θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

ηεο νπνία ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ).  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο 5 (πέληε) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ελψ ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε 5 (πέληε) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 
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2. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ   

 

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε 

παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε 

απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο πξέπεη 

λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ 

ηξάπεδα.   

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα 

εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν 

ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ 

δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη 

ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 17. ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ   

 

Νη πεξεζίεο ζα παξέρνληαη είηε ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ είηε ζηε έδξα 

ηνπ Αλαδφρνπ. Νη ππνρξεψζεηο  ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

ΚΔΟΝΠ Β «εξγαζίεο ηνπ αλαδφρνπ».   

Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά απφ αξκφδηα 

επηηξνπή  παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ  θαη  ζα εθδίδεη  ζρεηηθά πξσηφθνιια  παξαιαβήο.  

Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη  χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξάδνζεο  κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Κεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
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αληηθεηκεληθψο  αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ ζπκβαηηθνχ  έξγνπ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη  

θπξψζεηο.   

 

ΑΟΘΟΝ 18.   ΠΚΒΑΠΖ 

 

Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε ε  Πχκβαζε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο  

πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.  

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα 

εμήο:  

Α.   Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

Β.   Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε  

Γ.   Ρηο πξνο πξνκήζεηα ππεξεζίεο δηαθξίβσζεο (Ξίλαθαο Α ΚΔΟΝΠ Β)  

Γ.   Ρελ ηηκή ζπλνιηθά θαζψο θαη ηηο ηηκέο κνλάδαο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δ.   Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ  

ΠΡ. Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο  

Ε.   Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο  

Ζ.  Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ  

Θ.  Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο  

Η. Ρνλ ηξφπν θάιπςεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ γηα πηζαλή αληηθαηάζηαζε 

εξγαζηψλ απφ άιιεο ηζνδχλακεο (δεο Πεκείσζε 1 ηνπ ΚΔΟΝΠ Β) 

ΗΑ. Ρνλ ηξφπν επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Άξζξν 14.  

ΗΒ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 

Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο 

εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην 

θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.   

  

ΑΟΘΟΝ 19. ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  

 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο 

απηήο ή ηηο εμ’ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε 
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ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, 

ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ 

θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα 

ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.  

  

 
ΑΟΘΟΝ 20. ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ 

  

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 

πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ 

απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.   

Ν αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα 

έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ν αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά 

αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ν αλάδνρνο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηελ 

ηερλνγλσζία (know-how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

ζε παξφκνηα έξγα πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο 

δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ έπ’ απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο θχζεο, 

απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  

  

ΑΟΘΟΝ 21. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ  

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε 

δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή 

δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.   
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ΑΟΘΟΝ 22. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ  

 

Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν αλάδνρνο 

δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο 

αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, 

έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, 

ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε 

απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ 

αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα 

απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

Ν αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

πξνκήζεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 23.  ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε 

πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ αλάδνρν φζα 

επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ειέγρνπ ηνπ ηδίνπ.  

Ν αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ 

ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα 

γλσζηνπνηήζεη θαη λα επηθαιεζζεί πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπο ζρεηηθνχο 

ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν 

άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  
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ΑΟΘΟΝ 24. ΘΟΥΠΔΗΠ - ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – 

ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο, ε αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πνηληθή 

ξήηξα ην πνζφ ησλ 300 επξψ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ηνπ παξαδνηένπ, 

είηε πνηληθή ξήηξα αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ κέρξη 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δελ παξαδφζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

Ζ ζπκβαηηθή αμία ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ παξαδφζεθε ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. αληαπνθξηλφκελε ζηελ ηξέρνπζα αμία πνπ ζα πξνζθεξζεί εάλ 

ρξεζηκνπνηείην ππεξγνιάβνο. Πηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

πνζνζηνχ δε, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ππφςε ηεο ην βαζκφ παξέθθιηζεο ηεο 

παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

νη παξεθθιίζεηο απηέο επέθεξαλ ζηε ζπλνιηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ην πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο, 

πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο θαζπζηέξεζεο ή ζηε κε πξνζήθνπζα 

παξάδνζε ελ γέλεη, είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε 

παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο αλαδφρνπ ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηελ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ην 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε 

αδεκίσο γηα ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Δπίζεο ην  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη 

ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε πνπ ε Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ή γίλνπλ 

πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηεο , ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ή 

βξίζθεηαη ζε αδπλακία πιεξσκψλ πξνζσπηθνχ, ππεξγνιάβσλ θαη ελ γέλεη 

ζπλεξγαηψλ ή εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηεο αλαδφρνπ γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

Κε ηελ έθπησζε ηεο αλαδφρνπ, ε ηειεπηαία ππνρξενχηαη: 

-λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα πιελ 

εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηε  δηαζθάιηζε ηνπ έξγνπ. 

-λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., φπνην έξγν ή 

εξγαζία ( νινθιεξσκέλε ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, θαζψο θαη 

ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα 
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κεξηκλήζεη φπσο νη ηπρφλ πεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηεο πξάμνπλ ην ίδην. 

-λα παξαδψζεη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θάζε πιηθφ πνπ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ην έξγν 

θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο, εγγπψκελε φηη νη πεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηεο 

ζα πξάμνπλ ην ίδηνη. 

Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε 

δεκίαο ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο θαη ζε απνδεκίσζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. γηα εζηθή 

βιάβε, ε νπνία ηεθκαίξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Δλδεηθηηθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη δεκία είλαη ε παχζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, 

ε πηζαλή ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ρψξα έσο ηελ 

θαηάπησζε, θάζε δαπάλε πνπ πηζαλφλ απαηηεί γηα ηε δηελέξγεηα λένπ 

δηαγσληζκνχ, Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηεο αλαδφρνπ, ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. βεβαηψλεη 

ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη 

ηεο αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο θαη αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

πξνο ηελ αλάδνρν νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ, ηπρφλ, κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. επίζεο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα 

θξαηήζεη κέξνο ή ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα ή ζπκςεθίδνληάο ην κε ηπρφλ απαηηήζεηο ηνπ εθ ηεο δεκίαο 

πνπ ππέζηε. Ζ αμία δε ηνπ παξαζρεζέληνο έξγνπ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

Ρέινο ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. δηθαηνχηαη λα ζεσξήζεη φηη ε παξάδνζε κέξνπο ηνπ έξγνπ 

δελ είλαη ζχκθσλε ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο πινπνίεζεο απηνχ θαη λα απαηηήζεη απφ 

ηελ αλάδνρν ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ έρεη ιάβεη σο ηελ 

εκέξα θεξχμεσο απηήο εθπηψηνπ. 

 
ΑΟΘΟΝ 25.  ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ  

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή 

επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  

 

ΓΔΛΗΘΑ  

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί 

πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
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ΚΔΟΝΠ Β. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 
Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

Ρν έξγν αθνξά ζηελ δηαθξίβσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Θεληξηθνχ Δξγαζηεξίνπ 

Γεκφζηαο γείαο (ΘΔΓ) θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο γείαο 

ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ, 

ΘΟΖΡΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ, ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ. 

Ρα εξγαζηήξηα είλαη δηαπηζηεπκέλα ή ππφ δηαπίζηεπζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΙΝΡ ISO/IEC 17025:2005. 

Ν ππφ δηαθξίβσζε εμνπιηζκφο, ην πιήζνο θαη ε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλνο θαζψο θαη ε πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ δηαθξηβψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηξεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, φπνπ απηή είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζεί, πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

θαησηέξσ Ξίλαθα Α. 
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Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Βαζεηέο θαηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -80

o
C) 

4 2 1 1 1 1 1 1 12 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηαο ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1

o
C. 

Καηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -20

o
C) 

3 2     3       8 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηαο ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1

o
C. 

Ψπθηηθνί Θάιακνη V 
>2000L (0-8 

o
C) 

6   1 1 1 1 1 1 12 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο 
ζεξκνθξαζίαο.  
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 38 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Δξγαζηεξηαθά 
Ψπγεία V<2000 L (2-

8
 o

C) 
7 2     2 6 1 1 19 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 1

o
C. 

Δπσαζηηθνί 
θιίβαλνη  (ζάιακνη), 

V<2000L  
(18

o
C έσο 60

o
C) 

16 5 7 6 6 6 6 6 58 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,3

o
C. 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 39 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Δπσαζηηθνί 
θιίβαλνη  (ζάιακνη), 

V<2000L  
(18

o
C έσο 60

o
C) 

5 2     1        8 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζε 2  επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,3

o
C. 

Κιίβαλνη μεξήο 
απνζηείξσζεο / 

μήξαλζεο, V<2000L 
(>60

o
C έσο 200

o
C) 

1 2   1   2 1 1 8 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηα, 
ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,5

o
C. 
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 40 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Κιίβαλνη μεξήο 
απνζηείξσζεο / 

μήξαλζεο, V<2000L 
(>60

o
C έσο 200

o
C) 

1 1             2 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζε 2  επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηα, 
ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,5

o
C. 

Φνύξλνο - 
Ππξηαληήξην 

 ~ 550
o
C 

  1             1 
Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζην θέληξν ηνπ 
θνύξλνπ. 

Ψεθηαθό 
ζεξκόκεηξν 
(δηαθξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο 0,01°C) 
κε 10 αηζζεηήξεο 

(Θεξκνδεύγνο 
αλαθνξάο) 
πεξηνρήο 

δηαθξίβσζεο -80
o
C, 

1               1 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,05

o
C γηα νιόθιεξε 

ηελ πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ 
ζεξκνκέηξσλ δειαδή από -80

o
C έσο 

+180
ν
C. 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 41 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

-25°C, 4°C, 20° C, 
30° C, 37° C, 44°C, 

121°C, 180°C 

Θεξκόκεηξα 
αλαθνξάο κε 4 

αηζζεηήξεο -80
o
C, -

60
o
C, -40

o
C,  -20

o
C, 

+5
o
C, +22

o
C, +30

o
C, 

+37
o
C, +44

o
C, 

+105
o
C 

1 1             2 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,05

o
C γηα νιόθιεξε 

ηελ πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ 
ζεξκνκέηξσλ δειαδή από -80

o
C έσο 

+105
ν
C. 

Θεξκόκεηξα 
αλαθνξάο κε 

εμσηεξηθό 
αηζζεηήξα πεξηνρήο 
δηαθξίβσζεο -80

o
C, 

-20
o
C,  0

o
C, +5

o
C, 

+22
o
C, +30

o
C, 

  1             1 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,05

o
C γηα νιόθιεξε 

ηελ πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 42 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

+37
o
C, +44

o
C, 

+105
o
C 

ζεξκνκέηξσλ δειαδή από -80
o
C έσο 

+105
ν
C. 

Κιίβαλνη πγξήο 
απνζηείξσζεο, 

απηόθαπζηα 
(autoclaves) 
115 ή 121 

o
C 

1 1 2   2 2     8 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα 
ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,5

o
C. 

Κιίβαλνη πγξήο 
απνζηείξσζεο, 

απηόθαπζηα 
(autoclaves) 

110, 115 θαη 121 
o
C 

2 2 1 2     1 1 9 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 
ζεκείσλ ζηηο επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα 
ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 43 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

κεγαιύηεξε από 0,5
o
C. 

Θεξκηθόο 
θπθινπνηεηήο  

[(Polymerase Chain 
Reaction (PCR)] 96 

ζέζεσλ 

3 2     2       7 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ηαπηόρξνλε 
κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 
ηνπιάρηζηνλ 9 ζεκείσλ θαη ζε ηξία 
επίπεδα ζεξκνθξαζίαο . Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,4

o
C. 

Θεξκνξηάθηνξαο - 
Θεξκνζηαηνύκελν 

block  
(110-150°C) 

2 1             3 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ηαπηόρξνλε 
κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 
ηνπιάρηζηνλ 9 ζεκεία θαη ζε έλα επίπεδν 
ζεξκνθξαζίαο. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,4

o
C. 
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 44 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Ηιεθηξνληθνί δπγνί 
κέγηζηνπ θνξηίνπ 

κέρξη 3,2kg κε 
δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα 0,1 -
0,001gr 

6 2 2 2 3 2 3 3 23 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζύκθσλα κε ηελ 
πξόηππε κέζνδν EURAMET/cg-18/v.03 
θαη κε ηε ρξήζε πξόηππσλ ζηαζκώλ 
αθξίβεηαο Δ2 ζύκθσλα κε OIML. Η 
δηαζεζηκόηεηα ησλ απαηηνύκελσλ 
πξόηππσλ ζηαζκώλ θιάζεο αθξίβεηαο 
Δ2 δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ θαη πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3,2kg. 

Ηιεθηξνληθνί δπγνί 
κέγηζηνπ θνξηίνπ 

κέρξη 500 gr κε 
δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα 0,0001 -
0,00001gr 

4 3 1 1   1     10 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζύκθσλα κε ηελ 
πξόηππε κέζνδν EURAMET/cg-18/v.03 
θαη κε ηε ρξήζε πξόηππσλ ζηαζκώλ 
αθξίβεηαο Δ1 ή/θαη Δ2 ζύκθσλα κε 
OIML. Η δηαζεζηκόηεηα ησλ 
απαηηνύκελσλ πξόηππσλ ζηαζκώλ 
θιάζεο αθξίβεηαο Δ1 ή/θαη Δ2 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ θαη πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500g. 

Πηπέηηεο 
νλνκαζηηθνύ όγθνπ 

<2κL 
          1     1 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 45 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Πηπέηηεο 
κεηαβιεηνύ όγθνπ 

0,2 - 2κL 
3               3 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

Πηπέηηεο 
κεηαβιεηνύ όγθνπ 

0,5 - 10κL 
4 3   2         9 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

Πηπέηηεο 
νλνκαζηηθνύ όγθνπ 

1 - 10κL 
10               10 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

Πηπέηηεο 
νλνκαζηηθνύ όγθνπ 

2 - 10κL 
  1     2 1     4 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 46 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Πηπέηηεο 
νλνκαζηηθνύ όγθνπ 

> 10κL 
10 14 4 18 10 5     61 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

Πηπέηηεο 
νλνκαζηηθνύ όγθνπ 

2 - 20κL 
8     2         10 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε πξόηππε 
κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

Φαζκαηνθσηόκεηξν 
UV-Vis ζηελ 

πεξηνρή 200 - 
900nm 

1 1     1       3 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ππνινγηζκό 
θσηνκεηξηθήο νξζόηεηαο, 
επαλαιεςηκόηεηαο, γξακκηθόηεηαο, 
έιεγρνο αθξίβεηαο επηινγήο κήθνπο 
θύκαηνο ζηελ πεξηνρή από 200nm έσο 
900nm. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 10mAU. 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 47 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Φπγόθεληξνο 
Ψπρόκελε  

1500 rpm - 4000 rpm 
θαη ζε  ζεξκνθξαζία 

6°C & 20°C  

3 1             4 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζε ηξεηο 
επηιεγκέλεο ζπρλόηεηεο πεξηζηξνθήο 
(rpm) εληόο ηνπ πξνδηαγεγξακκέλνπ 
εύξνπο θαη δηαθξίβσζε σο πξνο ηηο 
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο ζην θέληξν 
ηνπ ζαιάκνπ ηεο θπγνθέληξνπ. Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
10rpm γηα ηε δηαθξίβσζε σο πξνο ηε 
ζπρλόηεηα θαη κεγαιύηεξε από 1

o
C σο 

πξνο ηε ζεξκνθξαζία. 

Αζύξκαηα Ψεθηαθά 
Καηαγξαθηθά 

Θεξκνθξαζίαο κε 
εμσηεξηθό 

αηζζεηήξα (-25 έσο 
60 

o
C) 

45 8             53 

Γηαθξίβσζε θάζε αηζζεηήξα ζηελ 
ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ (ε νπνία είλαη 
εληόο ηνπ εύξνπο -25 έσο 50

o
C) . Η 

κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ, 
γηα νιόθιεξν ην παξαπάλσ εύξνο 
ζεξκνθξαζηώλ, δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,05

o
C. 
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 48 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Αζύξκαηα Ψεθηαθά 
Καηαγξαθηθά 

Θεξκνθξαζίαο κε 
εμσηεξηθό 

αηζζεηήξα ( 
πεξίπνπ -80 

o
C) 

5 3             8 

Γηαθξίβσζε θάζε αηζζεηήξα ζηελ 
ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ . Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1

o
C. 

Θεξκόκεηξα 
κεγίζηνπ - 

ειαρίζηνπ κε 
εμσηεξηθό 

αηζζεηήξα (-25 έσο 
50 

o
C) 

    3 13 11 4     31 

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηελ 
ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ (ε νπνία είλαη 
εληόο ηνπ εύξνπο -25 έσο 50

o
C) . Η 

κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ, 
γηα νιόθιεξν ην παξαπάλσ εύξνο 
ζεξκνθξαζηώλ, δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,1

o
C. 

Θεξκόκεηξα 
κεγίζηνπ - 

ειαρίζηνπ κε 
εμσηεξηθό 

αηζζεηήξα (-80 
o
C) 

    1 2 3       6 

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηελ 
ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ (- 80

o
C) . Η 

κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1

o
C. 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 49 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

Θεξκόκεηξν αθίδαο 
(-18 θαη +5

o
C) 

  1             1 

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηηο 2 
ζεξκνθξαζίεο ρξήζεο ηνπ (-18 θαη +5

o
C) 

. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,5

o
C. 

Θεξκόκεηξν αέξα 
ςεθηαθό  κεγίζηνπ 

ειαρίζηνπ - 
Υγξαζηόκεηξν (20 - 

30
o
C) 

25 2   6         33 

Γηαθξίβσζε ζε ηξεηο επηιεγκέλεο 
ζεξκνθξαζίεο εληόο ηνπ εύξνπο ρξήζεο 
θάζε ζεξκνκέηξνπ . Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1

o
C. 

Ψπρόκελνο 
θπθινθνξεηήο 

πγξνύ, ζπζθεπήο 
ειεθηξνθόξεζεο ζε 

παιιόκελν πεδίν 
[Pulsed Field Gel 
Electrophoresis 
(PFG)] - Cooling 

Module   {ηνπ νίθνπ 
Bio Rad} πνπ 
ιεηηνπξγεί ζε 
ζπγθεθξηκέλε 

1               1 
Γηαθξίβσζε ζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο 
ζηα ζεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ 
θπθινθνξεηή. 
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Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 50 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

ζεξκνθξαζία εληόο 
ηνπ εύξνπο 10 - 

20
o
C  

Υδαηόινπηξα (20
o
C 

έσο 60
o
C) 

  1     3 3     7 

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 5 
ζεκείσλ ζηηο επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο 
πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ 
πδαηόινπηξνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,2

o
C. 

Γνζίκεηξν πγξώλ 
ξπζκηδόκελνπ 

όγθνπ. Ολνκαζηηθόο 
όγθνο 25mL 

    1 

          

1 

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε 3 όγθνπο εληόο ηνπ 
εύξνπο ρξήζεο ηνπ δνζίκεηξνπ, 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε 
ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην 
ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1% 
ηνπ εμεηαδόκελνπ όγθνπ. 



 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

 
 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν         ελίδα 51 από 85 

 

Πεξηγξαθή 
Δμνπιηζκνύ 

Καηαλνκή Δμνπιηζκνύ αλά Δξγαζηήξην 

Σύλνιν Πξνδηαγξαθή 
ΚΔΓΥ 
Αηηηθή 

ΠΔΓΥ 
Θεζζαιίαο 

ΠΔΓΥ 
ΑΜΘ 

ΠΔΓΥ 
Ν. 

Αηγαίνπ 

ΠΔΓΥ 
Κξήηεο 

ΠΔΓΥ 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΠΔΓΥ 
Ηπείξνπ 

ΠΔΓΥ  
Γπη. Διιάδνο 

 
Σύλνιν 
νξγάλσλ 438 

  
 
ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠ ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ 
 
 
 
Πεκείσζε 1. 
Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ζε αληηθαηαζηάζεηο εξγαζηψλ δηαθξίβσζεο εμνπιηζκνχ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλσηέξσ Ξίλαθα, απφ άιινπο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη αλαιφγνπ 
θφζηνπο, φπσο απηφ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. πξνζζήθε ελφο θιηβάλνπ θαη αθαίξεζε θάπνηνπ (σλ) 
άιισλ ίζνπ θφζηνπο). Ζ αληηθαηάζηαζε απηή ζα γίλεηαη κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ πξνο ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα επηζπλάπηεηαη σο 
παξάξηεκα ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο. 
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Ρερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απαίηεζε ηνπ ΔΠΓ έηζη φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ 

θαηεπζπληήξηα νδεγία ηνπ, ΔΠΓ ΘΝ2 ΘΟΗΡΔ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ιήςε δηαπηζηεπκέλσλ ππεξεζηώλ δηαθξίβσζεο εμνπιηζκνύ. Υο εθ 

ηνχηνπ:  

 

 Απαηηείηαη ηα Ξηζηνπνηεηηθά Γηαθξίβσζεο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν λα θέξνπλ ινγφηππν ηνπ ΔΠΓ ή άιινπ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο 

ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

απνθιεηζηηθά δηαπηζηεπκέλεο κεηξήζεηο. 

 Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κηθξή αβεβαηφηεηα κέηξεζεο ζηα 

Ξηζηνπνηεηηθά Γηαθξίβσζεο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, απαηηείηαη 

λα εθαξκνζηνχλ δηαπηζηεπκέλεο κέζνδνη θαη πξφηππνο εμνπιηζκφο ν νπνίνο 

κπνξεί λα επηηχρεη ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο (κεηξεηηθή ηθαλφηεηα) φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Α. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα θάπνηνλ απφ ηνλ ππφ δηαθξίβσζε εμνπιηζκφ δελ 

ππάξρεη δηαζέζηκε δηαπίζηεπζε απφ ηνλ Αλάδνρν, ηφηε ην Ξηζηνπνηεηηθφ 

Γηαθξίβσζεο πνπ ζα εθδνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα είλαη ρσξίο 

ινγφηππν ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ην Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαθξίβσζεο ηεο πξφηππεο ζπζθεπήο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ δηαθξίβσζε θαη ην νπνίν ζα θέξεη ππνρξεσηηθά 

ινγφηππν ηνπ ΔΠΓ ή άιινπ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο ζρεηηθήο 

ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ή ηνπ ΔΗΚ ή άιινπ ηζνδχλακνπ 

κεηξνινγηθνχ ηλζηηηνχηνπ. 

 Ζ έθδνζε δχν δηαθνξεηηθψλ Ξηζηνπνηεηηθψλ Γηαθξίβσζεο γηα ηνλ ίδην 

εμνπιηζκφ γίλεηαη απνδεθηή κφλν φηαλ αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε 

δηαθξίβσζεο π.ρ. ζεξκνθξαζία, κάδα. Έθδνζε πεξηζζφηεξσλ απφ δχν 

Ξηζηνπνηεηηθψλ Γηαθξίβσζεο γηα ηνλ ίδην εμνπιηζκφ δελ γίλεηαη απνδεθηή 

 

 

Δξγαζίεο ηνπ Αλαδόρνπ : 

Ρν έξγν ηνπ αλαδφρνπ αθνξά : 

 Πηελ δηαθξίβσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

Ξίλαθα Α θαη ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε ειάρηζηε αβεβαηφηεηα κέηξεζεο 
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(κεηξεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβψζεσλ), φπνπ απηή 

πξνδηαγξάθεηαη. 

 Πηελ έθδνζε Ξηζηνπνηεηηθψλ Γηαθξίβσζεο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνχ ηα 

νπνία ζα θέξνπλ ινγφηππν ηνπ ΔΠΓ ή άιινπ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ζηελ επσλπκία ηνπ 

πξνζθέξνληνο.  

 Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε απφ ηνλ Αλάδνρν, 

Ξηζηνπνηεηηθνχ Γηαθξίβσζεο κε ινγφηππν ΔΠΓ ή άιινπ θνξέα κέινο ηεο 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηφηε ην Ξηζηνπνηεηηθφ 

Γηαθξίβσζεο πνπ ζα εθδνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ινγφηππν ηνπ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαθξίβσζεο 

ηεο πξφηππεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ δηαθξίβσζε θαη ην νπνίν 

ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ινγφηππν ηνπ ΔΠΓ ή άιινπ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο 

ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο.  

 Πηε ζήκαλζε ηνπ δηαθξηβσκέλνπ εμνπιηζκνχ κε εηηθέηα δηαθξίβσζεο ε νπνία 

θαη’ ειάρηζην ζα πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία δηαθξίβσζεο, ηελ θσδηθνπνίεζε 

ηνπ δηαθξηβσκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ 

Γηαθξίβσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ. 

 Πηελ κεηαθίλεζε ηνπ ππφ δηαθξίβσζε εμνπιηζκνχ γηα ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε 

δηαθξίβσζή ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα 

δηαθξηβψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε δαπάλε πνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

Αλάδνρν.  

 Πηελ κεηαθίλεζε ησλ ηερληθψλ θαη ηνπ πξφηππνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ 

γηα ηηο δηαθξηβψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ επηηφπνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

ΘΔΔΙΞΛΝ κε δαπάλε πνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 Αμηνιφγεζε ησλ Ξηζηνπνηεηηθψλ Γηαθξίβσζεο πνπ ζα εθδνζνχλ γηα θάζε 

εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζή κε ηελ πξνδηαγξαθή 

πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηα εξγαζηήξηα-ρξήζηεο. Γλσκάηεπζε γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο ρξήζε. 

 

Ξαξαδνηέα ηνπ έξγνπ : 

 Ξηζηνπνηεηηθά Γηαθξίβσζεο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Α. 

 Γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ή/θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ππφ δηαθξίβσζε εμνπιηζκφο φηαλ απφ γηα ηε δηαθξίβσζή 

ηνπ πξνθχςεη φηη δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αθξηβείαο έηζη φπσο ζα 
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ππνδεηρζνχλ απφ ην Δξγαζηήξην-Σξήζηε θαη γξαπηέο πξνηάζεηο γηα 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ην εξγαζηήξην-ρξήζηεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Ξ.ρ. φηαλ ε δηαθξίβσζε επσαζηηθνχ ζαιάκνπ δείμεη φηη δελ 

ηεξείηαη ε πξνδηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο 37oC±1oC πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

πξνηάζεηο απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 
Σξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ : 

Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 24 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

Ξξνζθνξά πνπ ζα αλαθέξεη ζαλ ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ 24 κήλεο ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ρόπνο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ – Ρόπνο 

παξάδνζεο 

Νη δηαθξηβψζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ  ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηηφπνπ ζηα ζεκεία 

φπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο εθηφο εθείλσλ ηα νπνία απαηηείηαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Αλαδφρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζνχλ (π.ρ. 

πηπέηηεο θαη ζεξκφκεηξα). 
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ΚΔΟΝΠ Γ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο 

ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

3. Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο. 

4. Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

Ιi=80 * (Βi / Bmax) + 20 * (Kmin / Ki) 

φπνπ :  

Ιi: Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i 

εθθξαζκέλε κε δχν δεθαδηθά. 

Βi: Ζ βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε δχν 

δεθαδηθά. 

Bmax: Ζ βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά.  

Kmin: Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή. 

Ki: Ρν θφζηνο ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i. 

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην 

κεγαιχηεξν Ι. 

Ν δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (Α.4.3, δηθαηνινγεηηθά) ηεο 

δηαθήξπμεο. 

 

Βαζκνιόγεζε Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ 

 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί αλσηέξσ θαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ δελ 
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έρνπλ απνθιεηζηεί γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν.  

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 
Βi= 100* (LGi / LGmax) 

φπνπ :  
Βi: Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε δχν 

δεθαδηθά. 
LGi: Ζ βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε δχν δεθαδηθά. 

LGmax: Ζ βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά.  
 
Ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο βαζκνινγίαο LGi ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

ππνινγίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Ξίλαθα Β, φπσο παξαθάησ: 

1. Δάλ γηα έλα ππφ δηαθξίβσζε εμνπιηζκφ εθδνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 

Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαθξίβσζεο κε ινγφηππν ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο, 

πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά δηαπηζηεπκέλεο κεηξήζεηο θαη πιεξνύληαη 

νη πξνδηαγξαθέο δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Ξίλαθα 

Α,  βαζκνινγείηαη κε 1. Πεκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε θάιπςε φισλ ησλ 

αλσηέξσ ζπγρξφλσο άιισο βαζκνινγείηαη κε 0  

2. Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαθξίβσζεο πνπ εθδίδεηαη γηα θάζε εμνπιηζκφ φηαλ δελ 

θέξεη ινγφηππν ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο ή δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

δηαθξίβσζεο ή δελ πιεξνί ηελ αηηνχκελε κεηξεηηθή ηθαλφηεηα βαζκνινγείηαη 

κε 0. 

3. Δάλ γηα έλαλ ππφ δηαθξίβσζε εμνπιηζκφ εθδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν δχν 

Ξηζηνπνηεηηθά Γηαθξίβσζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο δηαθξίβσζεο θαη 

κεηξεηηθήο ηθαλφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν θέξνπλ ινγφηππν 

ηνπ θνξέα ηφηε ζα βαζκνινγνχληαη ζπλνιηθά κε 1. Όηαλ ην έλα θέξεη 

ινγφηππν ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο θαη ην άιιν φρη ηφηε ζα βαζκνινγνχληαη 

ζπλνιηθά κε 0,5. Πηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλα δελ ζα θέξεη ινγφηππν ηνπ 

θνξέα δηαπίζηεπζεο ηφηε ζα βαζκνινγνχληαη κε 0. 

4. Ζ έθδνζε δχν δηαθνξεηηθψλ Ξηζηνπνηεηηθψλ Γηαθξίβσζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλφηεηαο, γηα ηνλ ίδην εμνπιηζκφ 

γίλεηαη απνδεθηή κφλν φηαλ αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε δηαθξίβσζεο 

π.ρ. ζεξκνθξαζία, κάδα θαη βαζκνινγείηαη κε 1. Έθδνζε πεξηζζφηεξσλ απφ 

δχν Ξηζηνπνηεηηθψλ Γηαθξίβσζεο γηα ηνλ ίδην εμνπιηζκφ δελ γίλεηαη απνδεθηή 

θαη βαζκνινγείηαη κε 0 
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5. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δειψλεηαη εθ παξαδξνκήο απφ ηνλ 

Αλάδνρν παξαρψξεζε Ξηζηνπνηεηηθνχ Γηαθξίβσζεο κε ινγφηππν ηνπ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά δηαπηζηεπκέλεο 

κεηξήζεηο έηζη φπσο πξνθχπηεη απφ ην Δπίζεκν Ξεδίν Δθαξκνγήο ηεο 

Γηαπίζηεπζεο θαη ρσξίο λα πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο δηαθξίβσζεο θαη 

κεηξεηηθήο αθξίβεηαο ηνπ Ξίλαθα Α, ηφηε ν εμνπιηζκφο απηφο δελ ζα 

πξνζκεηξείηαη ζηελ βαζκνινγία ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα βαζκνινγείηαη κε 0. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζπζηεκαηηθή εζθαικέλε αλαθνξά ρξήζεο 

ινγφηππνπ, φπσο παξαπάλσ, ηφηε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο ηερληθά 

αλεπαξθήο. 

Ρερληθέο πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 95,00 ζα 

απνξξίπηνληαη σο ηερληθά αλεπαξθείο. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Β :ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ 
 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Βαζηέο θαηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -80°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ πνπ 
λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. 
Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηαο ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 1°C. 

  12 2,74     

Καηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -20°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ πνπ 
λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. 
Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηαο ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 1°C. 

  8 1,83     

Ψπθηηθνί Θάιακνη V >2000L 
(0-8 °C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο 
ζεξκνθξαζίαο.  

  12 2,74     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Δξγαζηεξηαθά Ψπγεία 
V<2000 L (2-8 °C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1°C. 

  19 4,34     

Δπσαζηηθνί θιίβαλνη  
(ζάιακνη), V<2000L  

(18°C έσο 60°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,3°C. 

  58 13,24     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Δπσαζηηθνί θιίβαλνη  
(ζάιακνη), V<2000L  

(18°C έσο 60°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζε 2  
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,3°C. 

  8 1,83     

Κιίβαλνη μεξήο 
απνζηείξσζεο / μήξαλζεο, 

V<2000L (>60°C έσο 200°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηα, ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,5°C. 

  8 1,83     

Κιίβαλνη μεξήο 
απνζηείξσζεο / μήξαλζεο, 

V<2000L (>60°C έσο 200°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζε 2  
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηα, ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,5°C. 

  2 0,46     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Φνύξλνο - Ππξηαληήξην 
 ~ 550°C 

  Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζην θέληξν ηνπ θνύξλνπ.   1 0,23     

Ψεθηαθό ζεξκόκεηξν 
(δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο 

0,01°C) κε 10 αηζζεηήξεο 
(Θεξκνδεύγνο αλαθνξάο) 
πεξηνρήο δηαθξίβσζεο -

80oC, -25°C, 4°C, 20° C, 30° 
C, 37° C, 44°C, 121°C, 

180°C 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,05oC γηα νιόθιεξε ηελ 
πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ δειαδή 
από -80°C έσο +180°C. 

  1 0,23     

Θεξκόκεηξα αλαθνξάο κε 4 
αηζζεηήξεο -80°C, -60°C, -
40°C,  -20°C, +5°C, +22°C, 

+30°C, +37°C, +44°C, 
+105°C 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,05oC γηα νιόθιεξε ηελ 
πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ δειαδή 
από -80°C έσο +105°C. 

  2 0,46     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Θεξκόκεηξα αλαθνξάο κε 
εμσηεξηθό αηζζεηήξα 

πεξηνρήο δηαθξίβσζεο -
80°C, -20°C,  0°C, +5°C, 

+22°C, +30°C, +37°C, 
+44°C, +105°C 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,05°C γηα νιόθιεξε ηελ 
πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ δειαδή 
από -80°C έσο +105°C. 

  1 0,23     

Κιίβαλνη πγξήο 
απνζηείξσζεο, απηόθαπζηα 

(autoclaves) 
115 ή 121 °C 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,5°C. 

  8 1,83     

Κιίβαλνη πγξήο 
απνζηείξσζεο, απηόθαπζηα 

(autoclaves) 
110, 115 θαη 121 °C 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηηο 
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,5°C. 

  9 2,05     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Θεξκηθόο θπθινπνηεηήο  
[(Polymerase Chain Reaction 

(PCR)] 96 ζέζεσλ 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ηαπηόρξνλε κέηξεζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 9 ζεκείσλ θαη 
ζε ηξία επίπεδα ζεξκνθξαζίαο . Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,4°C. 

  7 1,60     

Θεξκνξηάθηνξαο - 
Θεξκνζηαηνύκελν block  

(110-150°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ηαπηόρξνλε κέηξεζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 9 ζεκείσλ θαη 
ζε έλα επίπεδν ζεξκνθξαζίαο. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,4°C. 

  3 0,68     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Ηιεθηξνληθνί δπγνί κέγηζηνπ 
θνξηίνπ κέρξη 3,2kg κε 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 0,1 -
0,001gr 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζύκθσλα κε ηελ πξόηππε 
κέζνδν EURAMET/cg-18/v.03 θαη κε ηε ρξήζε 
πξόηππσλ ζηαζκώλ αθξίβεηαο Δ2 ζύκθσλα κε 
OIML. Η δηαζεζηκόηεηα ησλ απαηηνύκελσλ 
πξόηππσλ ζηαζκώλ θιάζεο αθξίβεηαο Δ2 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ θαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
3,2kg. 

  23 5,25     

Ηιεθηξνληθνί δπγνί κέγηζηνπ 
θνξηίνπ κέρξη 500 gr κε 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 0,0001 -
0,00001gr 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζύκθσλα κε ηελ πξόηππε 
κέζνδν EURAMET/cg-18/v.03 θαη κε ηε ρξήζε 
πξόηππσλ ζηαζκώλ αθξίβεηαο Δ1 ή/θαη Δ2 
ζύκθσλα κε OIML. Η δηαζεζηκόηεηα ησλ 
απαηηνύκελσλ πξόηππσλ ζηαζκώλ θιάζεο 
αθξίβεηαο Δ1 ή/θαη Δ2 δηαπηζηώλεηαη από ην 
ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ θαη 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500g. 

  10 2,28     

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 
<2κL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο 
νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

  1 0,23     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Πηπέηηεο κεηαβιεηνύ όγθνπ 
0,2 - 2κL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο 
νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

  3 0,68     

Πηπέηηεο κεηαβιεηνύ όγθνπ 
0,5 - 10κL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο 
νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

  9 2,05     

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 
1 - 10κL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο 
νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

  10 2,28     

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 
2 - 10κL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο 
νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

  4 0,91     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 
> 10κL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο 
νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

  61 13,93     

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 
2 - 20κL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο 
νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

  10 2,28     

Φαζκαηνθσηόκεηξν UV-Vis 
ζηελ πεξηνρή 200 - 900nm 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ππνινγηζκό 
θσηνκεηξηθήο νξζόηεηαο, επαλαιεςηκόηεηαο, 
γξακκηθόηεηαο, έιεγρνο αθξίβεηαο επηινγήο 
κήθνπο θύκαηνο ζηελ πεξηνρή από 200nm έσο 
900nm. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 10mAU. 

  3 0,68     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Φπγόθεληξνο Ψπρόκελε  
1500 rpm - 4000 rpm θαη ζε  
ζεξκνθξαζία 6°C & 20°C  

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζε ηξεηο επηιεγκέλεο 
ζπρλόηεηεο πεξηζηξνθήο (rpm) εληόο ηνπ 
πξνδηαγεγξακκέλνπ εύξνπο θαη δηαθξίβσζε σο 
πξνο ηηο επειεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο ζην θέληξν 
ηνπ ζαιάκνπ ηεο θπγνθέληξνπ. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 10rpm γηα ηε δηαθξίβσζε σο 
πξνο ηε ζπρλόηεηα θαη κεγαιύηεξε από 1oC σο 
πξνο ηε ζεξκνθξαζία. 

  4 0,91     

Αζύξκαηα Ψεθηαθά 
Καηαγξαθηθά Θεξκνθξαζίαο 
κε εμσηεξηθό αηζζεηήξα (-25 

έσο 60 °C) 

  

Γηαθξίβσζε θάζε αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία 
ρξήζεο ηνπ (ε νπνία έηλαη εληόο ηνπ εύξνπο -25 
έσο 50oC) . Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ, γηα νιόθιεξν ην παξαπάλσ εύξνο 
ζεξκνθξαζηώλ, δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε 
από 0,05oC. 

  53 12,10     

Αζύξκαηα Ψεθηαθά 
Καηαγξαθηθά Θεξκνθξαζίαο 

κε εμσηεξηθό αηζζεηήξα ( 
πεξίπνπ -80 °C) 

  

Γηαθξίβσζε θάζε αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία 
ρξήζεο ηνπ . Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1oC. 

  8 1,83     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Θεξκόκεηξα κεγίζηνπ - 
ειαρίζηνπ κε εμσηεξηθό 

αηζζεηήξα (-25 έσο 50 °C) 
  

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία 
ρξήζεο ηνπ (ε νπνία έηλαη εληόο ηνπ εύξνπο -25 
έσο 50oC) . Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ, γηα νιόθιεξν ην παξαπάλσ εύξνο 
ζεξκνθξαζηώλ, δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε 
από 0,1oC. 

  31 7,08     

Θεξκόκεηξα κεγίζηνπ - 
ειαρίζηνπ κε εμσηεξηθό 

αηζζεηήξα (-80 °C) 
  

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία 
ρξήζεο ηνπ (- 80oC) . Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην 
ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1oC. 

  6 1,37     

Θεξκόκεηξν αθίδαο (-18 θαη 
+5°C) 

  

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηηο 2 ζεξκνθξαζίεο 
ρξήζεο ηνπ (-18 θαη +5oC) . Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,5oC. 

  1 0,23     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Θεξκόκεηξν αέξα ςεθηαθό  
κεγίζηνπ ειαρίζηνπ - 

Υγξαζηόκεηξν (20 - 30°C) 
  

Γηαθξίβσζε ζε ηξεηο επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο 
εληόο ηνπ εύξνπο ρξήζεο θάζε ζεξκνκέηξνπ . Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1oC. 

  33 7,53     

Ψπρόκελνο θπθινθνξεηήο 
πγξνύ, ζπζθεπήο 

ειεθηξνθόξεζεο ζε 
παιιόκελν πεδίν [Pulsed 
Field Gel Electrophoresis 
(PFG)] - Cooling Module   
{ηνπ νίθνπ Bio Rad} πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε ζπγθεθξηκέλε 
ζεξκνθξαζία εληόο ηνπ 

εύξνπο 10 - 20°C  

  
Γηαθξίβσζε ζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο ζηα 
ζεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ θπθινθνξεηή. 

  1 0,23     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο ύλνιν 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 
ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 

  
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

πκκόξθσζε 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

        

Υδαηόινπηξα (20°C έσο 
60°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 5 ζεκείσλ ζηηο 
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη 
νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ πδαηόινπηξνπ. 
Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη 
αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξε από 0,2oC. 

  7 1,60     

Γνζίκεηξν πγξώλ 
ξπζκηδόκελνπ όγθνπ. 

Ολνκαζηηθόο όγθνο 25mL 
  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 3 
όγθνπο εληόο ηνπ εύξνπο ρξήζεο ηνπ 
δνζίκεηξνπε, ζύκθσλα κε πξόηππε κέζνδν ε 
ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από ην 
ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1% ηνπ 
εμεηαδόκελνπ όγθνπ. 

  1 0,23     

    
438 100 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
LGi) 
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ΜΕΡΟ Δ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 
 

 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Βαζηέο θαηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -80°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ πνπ λα 
θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιύηεξε από 1oC.     

Καηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -20°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ πνπ λα 
θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο 
νκνηνγέλεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο 
ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιύηεξε από 1oC.     

Ψπθηηθνί Θάιακνη V 
>2000L (0-8 °C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο ζεξκνθξαζίαο.  

    



 
   

 

 

 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν  ελίδα 72 από 85 

 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Δξγαζηεξηαθά Ψπγεία 
V<2000 L (2-8 °C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη 
ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1oC. 

    

Δπσαζηηθνί θιίβαλνη  
(ζάιακνη), V<2000L  

(18°C έσο 60°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη 
ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,3oC. 

    

Δπσαζηηθνί θιίβαλνη  
(ζάιακνη), V<2000L  

(18°C έσο 60°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζε 2  
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηα, αβεβαηόηεηα ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη 
ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,3oC. 

    



 
   

 

 

 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν  ελίδα 73 από 85 

 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Κιίβαλνη μεξήο 
απνζηείξσζεο / 

μήξαλζεο, V<2000L 
(>60°C έσο 200°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηα, ζηαζεξόηεηα, 
αβεβαηόηεηα ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,5oC. 

    

Κιίβαλνη μεξήο 
απνζηείξσζεο / 

μήξαλζεο, V<2000L 
(>60°C έσο 200°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζε 2  
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηα, ζηαζεξόηεηα, 
αβεβαηόηεηα ζεξκνθξαζίαο. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,5oC.     

Φνύξλνο - Ππξηαληήξην 
 ~ 550°C 

  Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζην θέληξν ηνπ θνύξλνπ. 
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Ψεθηαθό ζεξκόκεηξν 
(δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο 

0,01°C) κε 10 
αηζζεηήξεο 

(Θεξκνδεύγνο 
αλαθνξάο) πεξηνρήο 
δηαθξίβσζεο -80°C, -
25°C, 4°C, 20° C, 30° 

C, 37° C, 44°C, 121°C, 
180°C 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,05oC γηα νιόθιεξε ηελ 
πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ δειαδή από -80oC 
έσο +180νC. 

    

Θεξκόκεηξα αλαθνξάο 
κε 4 αηζζεηήξεο -80°C, 
-60°C, -40°C,  -20°C, 
+5°C, +22°C, +30°C, 

+37°C, +44°C, +105°C 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,05oC γηα νιόθιεξε ηελ 
πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ δειαδή από -80oC 
έσο +105νC. 

    

Θεξκόκεηξα αλαθνξάο 
κε εμσηεξηθό αηζζεηήξα 
πεξηνρήο δηαθξίβσζεο -

80°C, -20°C,  0°C, 
+5°C, +22°C, +30°C, 

+37°C, +44°C, +105°C 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν θαη ε κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,05oC γηα νιόθιεξε ηελ 
πεξηνρή δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ δειαδή από -80oC 
έσο +105νC. 
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Κιίβαλνη πγξήο 
απνζηείξσζεο, 

απηόθαπζηα 
(autoclaves) 
115 ή 121 °C 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,5oC.     

Κιίβαλνη πγξήο 
απνζηείξσζεο, 

απηόθαπζηα 
(autoclaves)110, 115 

θαη 121 °C 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 9 ζεκείσλ ζηηο 
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ ζαιάκνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,5oC.     

Θεξκηθόο θπθινπνηεηήο  
[(Polymerase Chain 
Reaction (PCR)] 96 

ζέζεσλ 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ηαπηόρξνλε κέηξεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 9 ζεκείσλ θαη ζε ηξία 
επίπεδα ζεξκνθξαζίαο . Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,4oC.     
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Θεξκνξηάθηνξαο - 
Θεξκνζηαηνύκελν block  

(110-150°C) 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ηαπηόρξνλε κέηξεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 9 ζεκείσλ θαη ζε έλα 
επίπεδν ζεξκνθξαζίαο. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,4oC.     

Ηιεθηξνληθνί δπγνί 
κέγηζηνπ θνξηίνπ κέρξη 

3,2kg κε δηαθξηηηθή 
ηθαλόηεηα 0,1 -0,001gr 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζύκθσλα κε ηελ πξόηππε κέζνδν 
EURAMET/cg-18/v.03 θαη κε ηε ρξήζε πξόηππσλ ζηαζκώλ 
αθξίβεηαο Δ2 ζύκθσλα κε OIML. Η δηαζεζηκόηεηα ησλ 
απαηηνύκελσλ πξόηππσλ ζηαζκώλ θιάζεο αθξίβεηαο Δ2 
δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ θαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3,2kg. 

    

Ηιεθηξνληθνί δπγνί 
κέγηζηνπ θνξηίνπ κέρξη 

500 gr κε δηαθξηηηθή 
ηθαλόηεηα 0,0001 -

0,00001gr 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζύκθσλα κε ηελ πξόηππε κέζνδν 
EURAMET/cg-18/v.03 θαη κε ηε ρξήζε πξόηππσλ ζηαζκώλ 
αθξίβεηαο Δ1 ή/θαη Δ2 ζύκθσλα κε OIML. Η δηαζεζηκόηεηα 
ησλ απαηηνύκελσλ πξόηππσλ ζηαζκώλ θιάζεο αθξίβεηαο 
Δ1 ή/θαη Δ2 δηαπηζηώλεηαη από ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ θαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500g. 

    

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ 
όγθνπ <2κL 

  
Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

    



 
   

 

 

 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν  ελίδα 77 από 85 

 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Πηπέηηεο κεηαβιεηνύ 
όγθνπ 0,2 - 2κL 

  
Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

    

Πηπέηηεο κεηαβιεηνύ 
όγθνπ 0,5 - 10κL 

  
Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

    

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ 
όγθνπ 1 - 10κL 

  
Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

    

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ 
όγθνπ 2 - 10κL 

  
Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

    

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ 
όγθνπ > 10κL 

  
Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

    



 
   

 

 

 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν  ελίδα 78 από 85 

 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ 
όγθνπ 2 - 20κL 

  
Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. 

    

Φαζκαηνθσηόκεηξν 
UV-Vis ζηελ πεξηνρή 

200 - 900nm 
  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε ππνινγηζκό θσηνκεηξηθήο 
νξζόηεηαο, επαλαιεςηκόηεηαο, γξακκηθόηεηαο, έιεγρνο 
αθξίβεηαο επηινγήο κήθνπο θύκαηνο ζηελ πεξηνρή από 
200nm έσο 900nm. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιύηεξε από 10mAU. 

    

Φπγόθεληξνο Ψπρόκελε  
1500 rpm - 4000 rpm 
θαη ζε  ζεξκνθξαζία 

6°C & 20°C  

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ ζε ηξεηο επηιεγκέλεο ζπρλόηεηεο 
πεξηζηξνθήο (rpm) εληόο ηνπ πξνδηαγεγξακκέλνπ εύξνπο 
θαη δηαθξίβσζε σο πξνο ηηο επειεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο ζην 
θέληξν ηνπ ζαιάκνπ ηεο θπγνθέληξνπ. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη 
ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 10rpm γηα 
ηε δηαθξίβσζε σο πξνο ηε ζπρλόηεηα θαη κεγαιύηεξε από 
1oC σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία.     

Αζύξκαηα Ψεθηαθά 
Καηαγξαθηθά 

Θεξκνθξαζίαο κε 
εμσηεξηθό αηζζεηήξα (-

25 έσο 60 °C) 

  

Γηαθξίβσζε θάζε αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ 
(ε νπνία έηλαη εληόο ηνπ εύξνπο -25 έσο 50oC) . Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ, γηα νιόθιεξν ην παξαπάλσ εύξνο 
ζεξκνθξαζηώλ, δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,05oC.     



 
   

 

 

 

Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν  ελίδα 79 από 85 

 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Αζύξκαηα Ψεθηαθά 
Καηαγξαθηθά 

Θεξκνθξαζίαο κε 
εμσηεξηθό αηζζεηήξα ( 

πεξίπνπ -80 °C) 

  

Γηαθξίβσζε θάζε αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ 
. Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ 
πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε 
από 1oC. 

    

Θεξκόκεηξα κεγίζηνπ - 
ειαρίζηνπ κε εμσηεξηθό 
αηζζεηήξα (-25 έσο 50 

°C) 

  

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ 
(ε νπνία έηλαη εληόο ηνπ εύξνπο -25 έσο 50oC) . Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ, γηα νιόθιεξν ην παξαπάλσ εύξνο 
ζεξκνθξαζηώλ, δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,1oC.     

Θεξκόκεηξα κεγίζηνπ - 
ειαρίζηνπ κε εμσηεξηθό 

αηζζεηήξα (-80 °C) 
  

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία ρξήζεο ηνπ 
(- 80oC) . Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιύηεξε από 1oC. 

    

Θεξκόκεηξν αθίδαο (-18 
θαη +5°C) 

  

Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζηηο 2 ζεξκνθξαζίεο ρξήζεο ηνπ 
(-18 θαη +5oC) . Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιύηεξε από 0,5oC. 
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Θεξκόκεηξν αέξα 
ςεθηαθό  κεγίζηνπ 

ειαρίζηνπ - 
Υγξαζηόκεηξν (20 - 

30°C) 

  

Γηαθξίβσζε ζε ηξεηο επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο εληόο ηνπ 
εύξνπο ρξήζεο θάζε ζεξκνκέηξνπ . Η κεηξεηηθή ηθαλόηεηα 
ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1oC. 

    

Ψπρόκελνο 
θπθινθνξεηήο πγξνύ, 

ζπζθεπήο 
ειεθηξνθόξεζεο ζε 

παιιόκελν πεδίν 
[Pulsed Field Gel 

Electrophoresis (PFG)] 
- Cooling Module   {ηνπ 

νίθνπ Bio Rad} πνπ 
ιεηηνπξγεί ζε 
ζπγθεθξηκέλε 

ζεξκνθξαζία εληόο ηνπ 
εύξνπο 10 - 20°C  

  
Γηαθξίβσζε ζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο ζηα ζεκεία εηζόδνπ 
θαη εμόδνπ ηνπ θπθινθνξεηή. 

    

Υδαηόινπηξα (20°C 
έσο 60°C) 

  

Γηαθξίβσζε επηηόπνπ κε πξνθίι 5 ζεκείσλ ζηηο 
επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ 
όγθν ηνπ πδαηόινπηξνπ. Υπνινγηζκόο νκνηνγέλεηαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  Η 
κεηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ 
δειώλεηαη ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 
0,2oC. 
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Γηαπηζηεπκέλεο 

Μεηξήζεηο  
Πξνδηαγξαθή δηαθξίβσζεο θαη κεηξεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνηρεία ηεθκεξίσζεο  (αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ, αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ΔΠΔΓ) 

  πκκόξθσζε (ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
πκκόξθσζε 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
  

Γνζίκεηξν πγξώλ 
ξπζκηδόκελνπ όγθνπ. 
Ολνκαζηηθόο όγθνο 

25mL 

  

Η δηαθξίβσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 3 όγθνπο 
εληόο ηνπ εύξνπο ρξήζεο ηνπ δνζίκεηξνπ, ζύκθσλα κε 
πξόηππε κέζνδν ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζα δηαπηζηώλεηαη από 
ην ΔΠΔΓ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξίβσζεο. Η κεηξεηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαθξηβώζεσλ πνπ δειώλεηαη 
ζην ΔΠΔΓ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 1% ηνπ 
εμεηαδόκελνπ όγθνπ.     
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Τηκή 

Μνλάδαο 
ρσξίο ΦΠΑ 

Αξηζκόο 
Μνλάδσλ 

Σύλνιν 
ρσξίο 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Σύλνιν κε 

ΦΠΑ 

Βαζηέο θαηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -80

o
C) 

  12 
      

Καηαςύμεηο  
(πεξίπνπ -20

o
C) 

  8 
      

Ψπθηηθνί Θάιακνη V >2000L (0-8
o
C)   12       

Δξγαζηεξηαθά Ψπγεία V<2000 L  
(2-8

o
C) 

  19 
      

Δπσαζηηθνί θιίβαλνη  (ζάιακνη), 
V<2000L  

(18
o
C έσο 60

o
C) 

  58 

      

Δπσαζηηθνί θιίβαλνη  (ζάιακνη), 
V<2000L  

(18
o
C έσο 60

o
C) 

  8 

      

Κιίβαλνη μεξήο απνζηείξσζεο / 
μήξαλζεο, V<2000L 
(>60

o
C έσο 200

o
C) 

  8 
      

Κιίβαλνη μεξήο απνζηείξσζεο / 
μήξαλζεο, V<2000L  
(>60oC έσο 200

o
C) 

  2 
      

Φνύξλνο - Ππξηαληήξην 
 ~ 550

o
C 

  1 
      

Ψεθηαθό ζεξκόκεηξν (δηαθξηηηθήο 
ηθαλόηεηαο 0,01°C) κε 10 αηζζεηήξεο 
(Θεξκνδεύγνο αλαθνξάο) πεξηνρήο 

δηαθξίβσζεο -80
o
C, -25°C, 4°C, 20°C, 

30° C, 37° C, 44°C, 121°C, 180°C 

  1 

      

Θεξκόκεηξα αλαθνξάο κε 4 
αηζζεηήξεο -80

o
C, -60

o
C, -40

o
C,  -

20
o
C, +5

o
C, +22

o
C, +30

o
C, +37

o
C, 

+44
o
C, +105

o
C 

  2 

      

Θεξκόκεηξα αλαθνξάο κε εμσηεξηθό 
αηζζεηήξα πεξηνρήο δηαθξίβσζεο -

80
o
C, -20

o
C,  0

o
C, +5

o
C, +22

o
C, 

+30
o
C, +37

o
C, +44

o
C, +105

o
C 

  1 

      

Κιίβαλνη πγξήο απνζηείξσζεο, 
απηόθαπζηα (autoclaves) 

115 ή 121
o
C 

  8 

      

Κιίβαλνη πγξήο απνζηείξσζεο, 
απηόθαπζηα (autoclaves) 

110, 115 θαη 121
o
C 

  9 

      

Θεξκηθόο θπθινπνηεηήο  [(Polymerase 
Chain Reaction (PCR)] 96 ζέζεσλ 

  7 
      

Θεξκνξηάθηνξαο - Θεξκνζηαηνύκελν 
block  

(110-150°C) 
  3 
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνύ 
Τηκή 

Μνλάδαο 
ρσξίο ΦΠΑ 

Αξηζκόο 
Μνλάδσλ 

Σύλνιν 
ρσξίο 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Σύλνιν κε 

ΦΠΑ 

Ηιεθηξνληθνί δπγνί κέγηζηνπ θνξηίνπ 
κέρξη 3,2kg κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

0,1 -0,001gr 
  23 

      

Ηιεθηξνληθνί δπγνί κέγηζηνπ θνξηίνπ 
κέρξη 500 gr κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

0,0001 -0,00001gr 
  10 

      

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ <2κL   1       

Πηπέηηεο κεηαβιεηνύ όγθνπ 0,2 - 2κL   3       

Πηπέηηεο κεηαβιεηνύ όγθνπ 0,5 - 10κL   9       

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 1 - 10κL   10       

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 2 - 10κL   4       

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ > 10κL   61       

Πηπέηηεο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 2 - 20κL   10       

Φαζκαηνθσηόκεηξν UV-Vis ζηελ 
πεξηνρή 200 - 900nm 

  3 
      

Φπγόθεληξνο Ψπρόκελε  
1500 rpm - 4000 rpm θαη ζε  
ζεξκνθξαζία 6°C & 20°C  

  4 

      

Αζύξκαηα Ψεθηαθά Καηαγξαθηθά 
Θεξκνθξαζίαο κε εμσηεξηθό 
αηζζεηήξα (-25 έσο 60

o
C) 

  53 

      

Αζύξκαηα Ψεθηαθά Καηαγξαθηθά 
Θεξκνθξαζίαο κε εμσηεξηθό 
αηζζεηήξα ( πεξίπνπ -80

o
C) 

  8 

      

Θεξκόκεηξα κεγίζηνπ - ειαρίζηνπ κε 
εμσηεξηθό αηζζεηήξα (-25 έσο 50

o
C) 

  31 
      

Θεξκόκεηξα κεγίζηνπ - ειαρίζηνπ κε 
εμσηεξηθό αηζζεηήξα (-80

o
C) 

  6 
      

Θεξκόκεηξν αθίδαο (-18 θαη +5
o
C)   1       

Θεξκόκεηξν αέξα ςεθηαθό  κεγίζηνπ 
ειαρίζηνπ - Υγξαζηόκεηξν (20 - 30

o
C) 

  33 
      

Ψπρόκελνο θπθινθνξεηήο πγξνύ, 
ζπζθεπήο ειεθηξνθόξεζεο ζε 

παιιόκελν πεδίν [Pulsed Field Gel 
Electrophoresis (PFG)] - Cooling 
Module   {ηνπ νίθνπ Bio Rad} πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε ζπγθεθξηκέλε 
ζεξκνθξαζία εληόο ηνπ εύξνπο  

10 - 20
o
C  

  1 

      

Υδαηόινπηξα (20
o
C έσο 60

o
C)   7       

Γνζίκεηξν πγξώλ ξπζκηδόκελνπ 
όγθνπ. Ολνκαζηηθόο όγθνο 25mL 

  1 
      

  
ΥΝΟΛΑ       
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΗII: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΥΛ 
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
  

Νλνκαζία Ρξάπεδαο:______________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:______________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) ____________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΡΘ ………..,} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη 
εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο,} 
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………….» ζπλνιηθήο 
αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα 
ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
Ξξνζθνξάο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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Νλνκαζία Ρξάπεδαο:______________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:______________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) ____________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ,  Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. 
ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο ……. 
Ρ.Θ. ………}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
…… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη 
εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο},  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν «…………….» 
ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα 
ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 
 
 
 
 


