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                                                                                                          Αθήνα,09-12-2016 

          Αρ. Πρωτ.:3191 

Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης  

Γραφείο: Προμηθειών Κ.Ε.Δ.Υ. 

Πληροφορίες : Μ. Μπακάλη  

Δ/νση: Αγράφων 3-5  

Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 2108921100  

Φαξ: 210 8921121 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας 

για διεργαστηριακά σχήματα   Κ.Ε.Δ.Υ – Π.Ε.Δ.Υ με κριτήριο τη χαμηλότερη 

τιμή. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Κ.Ε.Δ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολικός προϋπολογισμός : 

Δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ 

(15.764€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21/12/2016 
Ώρα 14:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι Αττικής 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση προμήθειας αγαθών  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ : 09-12-16 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 09-12-16 
 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έχοντας υπόψη: 
 

Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
 

 1,1  Του Ν. 2071/92 (άρθρο  26) – σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 
Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) ως  Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας  

 1,2  Του Π.Δ. 358/92 – οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ.  

 1,3  Την Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.»   

 1,4  Του ΠΔ.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεση από το Δημόσιο 
Τομέα του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)»  

 1,5 Του Ν. 3370/05, Άρθρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και 
Λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», 
μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις  

 1,6  Της παρ. 1 του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ 18 Α/15.2.2016), Είσοδος 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο Δημόσιο Λογιστικό   

 1,7  Του Ν.3580/2009 «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας»  

 1,8  Του άρθρου 47 του Ν.3943/2011 «Φοροδιαφυγή, ΚΦΣ, Φορολογία 
Κεφαλαίου, ΦΠΑ, ελεγκτικές υπηρεσίες / θέματα ασφαλιστικών Ταμείων 
κλπ», όπως ισχύει:  

 1,9  Του Ν.2198/94   (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το 
άρθρο 24 όπως ισχύει αναλογικά του Ν. 2690/99 «Κυρώσεις του κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

 1,10  Το N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’ / 08-08-2016   

 1,11  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)  

 1,12  Την με αρ.  Β1α/οικ.95326/10-12-2015  Απόφαση  του  Υπουργού  
Υγείας  με  θέμα: «Κατανομή πιστώσεων  του  προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 του Υπουργείου Υγείας». (ΑΔΑ Ψ46Ε465ΦΥΟ-ΖΨΩ)  

 1,13  Την με αρ. Β2α/101575/15/15.01.2016 Υπουργική Απόφαση έγκρισης 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (ΑΔΑ Ψ8ΡΧ465ΦΥΟ-ΖΥΓ)  
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο «Υποβολή προσφορών για την προμήθεια 
διεργαστηριακών υλικών τις ανάγκες των ΚΕΔΥ / ΠΕΔΥ του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη 
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, με ανάρτηση της 
διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keelpno.gr).  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5Xo7fXPAhVChiwKHavaAaYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypoian%2F%3Fp%3D6210&usg=AFQjCNEOrSKcRM77tr0j4QBVdde7zs9Zyw&bvm=bv.136593572,d.bGs
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5Xo7fXPAhVChiwKHavaAaYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypoian%2F%3Fp%3D6210&usg=AFQjCNEOrSKcRM77tr0j4QBVdde7zs9Zyw&bvm=bv.136593572,d.bGs
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5Xo7fXPAhVChiwKHavaAaYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypoian%2F%3Fp%3D6210&usg=AFQjCNEOrSKcRM77tr0j4QBVdde7zs9Zyw&bvm=bv.136593572,d.bGs
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5Xo7fXPAhVChiwKHavaAaYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypoian%2F%3Fp%3D6210&usg=AFQjCNEOrSKcRM77tr0j4QBVdde7zs9Zyw&bvm=bv.136593572,d.bGs
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000 €) 
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην 
προαναφερόμενη διεύθυνση την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της 
προσφοράς ήτοι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.Το έργο της 
αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο 
αυτό. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
ημεδαπής, κρατών-μελών της Ε.Ε., Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν 
κοινή Προσφορά, Συνεταιρισμοί.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,  ή 
αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην διεύθυνση 
«ΚΕΕΛΠΝΟ / Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αθήνα τκ 15123». Στην περίπτωση της 
ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της 
προσφοράς. Εν προκειμένω  με την κατάθεση του φακέλου στο ταχυδρομείο, 
ταυτόχρονα να ενημερώνεται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με ηλεκτρονικό μήνυμα. Η αναθέτουσα 
αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν.  
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που 
κατατίθενται μετά την καταληκτική  ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, 
δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Το αυτό ισχύει 
και σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές 
προσφορές και αντιπροσφορές.  
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
α. Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα  
β. H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
γ. Ο πλήρης τίτλος: «Υποβολή προσφορών για την προμήθεια διεργαστηριακών 
υλικών τις ανάγκες των ΚΕΔΥ / ΠΕΔΥ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων»  
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
ε. Αφορά: Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή ανάδοχου με τίτλο «Υποβολή 
προσφορών για την προμήθεια διεργαστηριακών υλικών τις ανάγκες των ΚΕΔΥ / 
ΠΕΔΥ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και 
σφραγισμένες.  
Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν Υπεύθυνη 
Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:  
 
α)  Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι. 
β)  Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης μου. 
γ)  Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 
δ)  Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή μου υπήρξε συνεπής ως 
προς  την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι 
φορέων του δημόσιου τομέα 
ε)  Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που  
     ζητούνται από την Υπηρεσία. 
ζ)  Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 
η)  Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που 
ζητούνται  από την Υπηρεσία. 
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θ)  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 
οποίας  έλαβα γνώση, και την αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον 
έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον 
διαγωνισμό.   
Τόσο η προσφορά όσο τα λοιπά έγγραφα και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι 
πρωτότυπα. Επίσης, η Υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί, θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί και υπογραφεί σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζει η κείμενη Νομοθεσία. 
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 
από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο 
του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.  
Οι όροι και απαιτήσεις του διαγωνισμού, τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει 
να λάβει υπόψη του για την υποβολή της προσφοράς του, αναφέρονται στο Μέρος Α 
της παρούσας.   
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες 
διαδικαστικές διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά (Δευτέρα έως 
Παρασκευή) 10:00 - 12:00 στα τηλ.: 210 8921100, fax: 210 8921121. 
   
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  
 
 
 
 
         Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ  
   Αν. Καθηγητής Χειρουργικής                    
        Πανεπιστημίου Αθηνών 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΝΟΙΕΣ  

 
Στην παρούσα οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται ως 

κατωτέρω: 
 
Αναθέτουσα Αρχή  
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο 
Μαρούσι, οδός Αγράφων 3-5 15 123, Μαρούσι  και  το οποίο προκηρύσσει τον 
διαγωνισμό αυτό.   
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού   
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο 
Μαρούσι, οδός Αγράφων 3-5 15 123 Μαρούσι.    
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας   
Το Γραφείο Προμηθειών (ΚΕΔΥ) που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό 
πληροφορίες. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8921100, Fax: 210 8921121, email bakali@keelpno.gr 
όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00. 
Διακήρυξη  
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και ειδικοί Όροι, το 
Μέρος Β: Αντικείμενο - περιγραφή του έργου του αναδόχου, Μέρος Γ: Αξιολόγηση 
προσφορών 
Έργο   
Η παροχή υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.  
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό 
και το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.   
Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά με 
σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.   
Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
ίδιο τον προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
από όλα τα μέλη της ένωσης.   
Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 
επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα. 
Ανάδοχος   
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.   
Κατακύρωση   
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 
έργου στον ανάδοχο.   
 

mailto:bakali@keelpno.gr
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Σύμβαση  
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. 
Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η 
σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές των διαγωνιζομένων/υποψηφίων αναδόχων που θα υποβληθούν θα 
είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.   
Συμβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με τον ανάδοχο του έργου 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά 
σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της 
διακήρυξης, γ. την οικονομική προσφορά του αναδόχου και δ. την τεχνική προσφορά 
του αναδόχου.  
Προϋπολογισμός   
Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των 
προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.  
Συμβατικό Τίμημα   
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για την 
παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου της εν λόγω σύμβασης, μέσα στον 
καθοριζόμενο από αυτήν χρόνο.   
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Προμήθεια υλικών εργαστηρίου για τις ανάγκες των ΚΕΔΥ / ΠΕΔΥ όπως 
αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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    ΚΕΔΥ 
ΠΕΔΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΔΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΥΠΟΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΟΚΙΜΗ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜ
ΕΝΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟ
ΛΟΓΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ 

Πόσιμο νερό, 
επιφανειακά 
νερά που 
προορίζονται 
για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

Καταμέτρηση 
καλλιεργήσιμων 
μικροοργανισμ
ών στους 22°C 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
6222:2000 

1 1 

0 2 

Καταμέτρηση 
καλλιεργήσιμων 
μικροοργανισμ
ών στους 36°C 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
6222:2000 

1 1 

1 3 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση 
ολικών 
κολοβακτηριοει
δών 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9308-1:2014 

1 1 

1 3 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση E. 
coli 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9308-1:2014 

1 1 
1 3 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση 
εντεροκόκκων 
εντερικής 
προέλευσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
7899.02:2001 

1 1 

1 3 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση 
Clostridium 
perfringens 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 

ISO 
14189:2013 

1 1 

0 2 
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σπορίων 

Ανίχνευση 
Salmonella spp 

ISO 
19250:2010 

1 1 
0 2 

Πόσιμο και 
επιφανειακά 
νερά που 
προορίζονται 
για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση 
κύστεων 
Κρυπτοσποριδί
ου και Giardia  

EPA 1623 0 1 

0 1 

Πόσιμο νερό 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση 
Pseudomonas 
aeruginosa 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
16266:2009 

1 1 

1 3 

Νερό 

Ανίχνευση, 
καταμέτρηση 
και τυποποίηση 
Legionella spp.  

ISO 
11731:1998                         

1 1 

1 3 

Θαλάσσια νερά, 
επιφανειακά 
νερά που 
προορίζονται 
για κολύμβηση 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση 
ολικών 
κολοβακτηριοει
δών 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9308-1:2014 

1 1 

1 3 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση E. 
coli 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9308-1:2014 

1 1 
1 3 

Ανίχνευση και 
καταμέτρηση 
εντεροκόκκων 
εντερικής 
προέλευσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
7899.02:2001 

1 1 

1 3 

Νερό για Καταμέτρηση ISO 1 1 0 2 
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αιμοδιάλυση και 
σχετικές 
θεραπείες 

καλλιεργήσιμων 
μικροοργανισμ
ών (17-23°C/7 
ημέρες) 

13959:2014 

Νερό για 
αιμοδιάλυση και 
σχετικές 
θεραπείες 

Ποιοτικός και 
ημιποσοτικός 
προσδιορισμός 
ενδοτοξινών 

Γενικές 
μέθοδοι 
European 
pharmacopoei
a 
2.6.14,Μέθοδο
ς Α (gel clot 
:limit test), 
Μέθοδος Β 
(gel clot 
:quantitative) 

0 1 

0 1 

Τρόφιμα 

Ανίχνευση 
Salmonella spp 

ΕΛΟΤ EN ISO 
6579:2003 

1 1 
0 2 

Ανίχνευση 
Listeria spp και 
Listeria 
monocytogenes 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
11290.01: 
1997/Amd1:20
04 

1 1 

0 2 

Απαρίθμηση 
Listeria spp και 
Listeria 
monocytogenes 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
11290.02: 
1999/Amd 
1:2004 

1 1 

0 2 

Ανίχνευση E. 
coli O157:H7 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
16654:2001 

1 0 
0 1 

Καταμέτρηση 
Σταφυλοκόκκων 
θετικών στην 
κοαγκουλάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
6888.01: 
1999/ 
Αmd1:2004 

1 1 

0 2 
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Καταμέτρηση 
των β-
γλυκουρονιδάσ
η θετικών E. 
coli 

ISO 16649-
2:2001 

1 1 

0 2 

Καταμέτρηση 
Ολικών 
Κολοβακτηριοει
δών 

ISO 
4832:2006 

0 1 

0 1 

Καταμέτρηση 
Εντεροβακτηρια
κών 

ISO 21528-
2:2004 

0 1 
0 1 

Καταμέτρηση 
κοινών 
αεροβίων 30οC 

ISO 4833-
1:2013 

0 1 
0 1 

Ανίχνευση 
Cronobacter 
sakazakii 

ISO/TS 
22964:2006 
(IDF/RM 210: 
2006) 

0 1 

0 1 

Καταμέτρηση 
πιθανών 
Bacillus cereus 

ISO 
7932:2004 

0 1 
0 1 

Ανίχνευση 
Vibrio 
parahaemolytic
us 

ISO/TS 
21872-1:2007 

1 0 

0 1 

ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ 

Νερό 
ανθρώπινης 

κατανάλωσης 
(πόσιμο νερό) 

Προσδιορισμός 
ολικής 
σκληρότητας, 
με εύρος 
μέτρησης 10-
1000 mg/L 

ογκομετρική 1 1 

0 2 
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CaCO3 

Προσδιορισμός 
ασβεστίου, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000 mg/L 
CaCO3 

ογκομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
μαγνησίου, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000 mg/L 
CaCO3 

υπολογιστική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
μαγνησίου 

υπολογιστική 1 0 
0 1 

Προσδιορισμός 
χλωριόντων, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000 mg/L 
Cl- 

ογκομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
αλκαλικότητας, 
με εύρος 
μέτρησης 10-
1000 mg/L 
CaCO3 

ογκομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
ολικών 
διαλελυμένων 
στερεών (TDS) 
στους 180°C, 
με εύρος 
μέτρησης 65,0-

σταθμική 

0 

1 

0 1 
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1800 mg/L 

Προσδιορισμός 
ολικών 
διαλελυμένων 
στερεών (TDS) 
στους 180°C, 
με εύρος 
μέτρησης 14-
2200 mg/L 

σταθμική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
pH στους 20-25 
°C, με εύρος 
μέτρησης 4,00-
10,00 

ηλεκτρομετρικ
ή 

1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
αγωγιμότητας 
στους 20°C, με 
εύρος μέτρησης 
50-2500 μS/cm 

ηλεκτρομετρικ
ή 

1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
αγωγιμότητας 
στους 25°C, με 
εύρος μέτρησης 
50-2500 μS/cm 

ηλεκτρομετρικ
ή 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρωδών, με 
εύρος μέτρησης 
0,51-10 mg/L 
NO2- 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρωδών, με 

φωτομετρική 0 1 
0 1 
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εύρος μέτρησης 
0,11-0,50 mg/L 
NO2- 

Προσδιορισμός 
Νιτρωδών, με 
εύρος μέτρησης 
0,11-10 mg/L 
NO2- 

φωτομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Κυανιούχων 
ιόντων, με 
εύρος μέτρησης 
10-600 μg/L 
CN‾ 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Φωσφορικών, 
με εύρος 
μέτρησης 0,76-
30,00 mg/L 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρικών, με 
εύρος μέτρησης 
2,00-50,00 
mg/L NO3

- 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρικών, με 
εύρος μέτρησης 
4,4-60 mg/L 
NO3

- 

φωτομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Θειικών, με 
εύρος μέτρησης 

φωτομετρική 0 1 
0 1 
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3-250 mg/L 
SO4

2- 

Προσδιορισμός 
Θειικών, με 
εύρος μέτρησης 
7-250 mg/L 
SO4

2- 

φωτομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Βορίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,05-2,50 mg/L 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Σιδήρου με 
εύρος μέτρησης 
60-2000 μg/L 

φωτομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Εξασθενούς 
χρωμίου, με 
εύρος μέτρησης 
5-250 μg/L 
Cr(VI) 

φωτομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
ιόντων 
αμμωνίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,15-3,0 mg/L 
NH4

+ 

φωτομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
Φθοριούχων 
ιόντων, με 
εύρος μέτρησης 
0,10-2,5 mg/L 

φωτομετρική 0 1 

0 1 
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F- 

Προσδιορισμός 
Φθορίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,20-5,0 mg/L 
F- 

  1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Αρσενικού, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L As 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Καδμίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,1-20 μg/L Cd 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Μαγγανίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L 
Mn 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Μολύβδου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L Pb 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νικελίου, με 
εύρος μέτρησης 
1,5-100 μg/L Ni 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Χρωμίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L Cr 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 
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Προσδιορισμός 
Σιδήρου, με 
εύρος μέτρησης 
60-4000 μg/L 
Fe 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Χαλκού, με 
εύρος μέτρησης 
45-4000 μg/L 
Cu 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Ψευδαργύρου, 
με εύρος 
μέτρησης 30-
2000 μg/L Zn 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Υδραργύρου, 
με εύρος 
μέτρησης 0,5-
10 μg/L Hg 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Αλουμινίου, με 
εύρος μέτρησης 
3-400 μg/L Al 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Καλίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,1-12 μg/L Κ 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νατρίου, με 
εύρος μέτρησης 
50-200 μg/L Να 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 
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Επιφανειακό 
νερό 

Προσδιορισμός 
Χημικά 
Απαιτούμενου 
Οξυγόνου 
(COD), με 
εύρος μέτρησης 
15,4-1000 mg/L 
O2 

φωτομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
Βιοχημικά 
Απαιτούμενου 
Οξυγόνου 
(BOD5) 5 
ημερών, με 
εύρος μέτρησης 
4,6-1000 mg/L 
O2 

μανομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
ολικών 
αιωρούμενων 
στερεών (TSS) 
στους 103-
105°C, με 
εύρος μέτρησης 
3,79-1000mg/L 

σταθμική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
μαγνησίου, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000 mg/L 
CaCO3 

υπολογιστική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
ολικών 

σταθμική 1 0 
0 1 
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αιωρούμενων 
στερεών (TSS) 
στους 103-
105°C, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000mg/L 

Προσδιορισμός 
Νιτρωδών, με 
εύρος μέτρησης 
0,51-10 mg/L 
NO2- 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρωδών, με 
εύρος μέτρησης 
0,11-0,50 mg/L 
NO2- 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Θειικών, με 
εύρος μέτρησης 
3-250 mg/L 
SO4

2- 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
ιόντων 
αμμωνίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,15-3,0 mg/L 
NH4

+ 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρικών, με 
εύρος μέτρησης 
2,00-50,00 
mg/L NO3

- 

φωτομετρική 0 1 

0 1 



19 

 

Προσδιορισμός 
Φωσφορικών, 
με εύρος 
μέτρησης 0,76-
30,00 mg/L 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
χλωριόντων, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000 mg/L 
Cl- 

ογκομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
ολικής 
σκληρότητας, 
με εύρος 
μέτρησης 10-
1000 mg/L 
CaCO3 

ογκομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
ασβεστίου, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000 mg/L 
CaCO3 

ογκομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
αλκαλικότητας, 
με εύρος 
μέτρησης 10-
1000 mg/L 
CaCO3 

ογκομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
pH στους 20-25 
°C, με εύρος 
μέτρησης 4,00-

ηλεκτρομετρικ
ή 

0 1 

0 1 
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10,00 

Προσδιορισμός 
αγωγιμότητας 
στους 25°C, με 
εύρος μέτρησης 
50-2500 μS/cm 

ηλεκτρομετρικ
ή 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Αρσενικού, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L As 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Καδμίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,1-20 μg/L Cd 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Μαγγανίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L 
Mn 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Μολύβδου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L Pb 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νικελίου, με 
εύρος μέτρησης 
1,5-100 μg/L Ni 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Χρωμίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L Cr 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 
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Προσδιορισμός 
ολικών 
διαλελυμένων 
στερεών (TDS) 
στους 180°C, 
με εύρος 
μέτρησης 65,0-
1800 mg/L 

σταθμική 

0 

1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Αζώτου κατά 
Kjeldahl, με 
εύρος μέτρησης 
6,5-1000 mg/L 

φωτομετρική 

0 1 0 1 

Λύματα 

Προσδιορισμός 
ολικών 
αιωρούμενων 
στερεών (TSS) 
στους 103-
105°C, με 
εύρος μέτρησης 
10-1500 mg/L 

σταθμική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
ολικών 
αιωρούμενων 
στερεών (TSS) 
στους 103-
105°C, με 
εύρος μέτρησης 
3,79-1000mg/L 

σταθμική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
pH στους 20-25 
°C, με εύρος 

ηλεκτρομετρικ
ή 

1 1 
0 2 
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μέτρησης 4,00-
10,00 

Προσδιορισμός 
αγωγιμότητας 
στους 20°C, με 
εύρος μέτρησης 
50-50000 
μS/cm 

ηλεκτρομετρικ
ή 

1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
αγωγιμότητας 
στους 25°C, με 
εύρος μέτρησης 
50-2500 μS/cm 

ηλεκτρομετρικ
ή 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρωδών, με 
εύρος μέτρησης 
0,10-2,0 mg/L 
NO2

- 

φωτομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νιτρικών, με 
εύρος μέτρησης 
4,4-110 mg/L 
NO3

- 

φωτομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Θειικών, με 
εύρος μέτρησης 
7-1000 mg/L 
SO4

2- 

φωτομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
ιόντων 
αμμωνίου, με 
εύρος μέτρησης 

φωτομετρική 1 0 

0 1 
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0,05-100 mg/L 
NH4

+ 

Προσδιορισμός 
χλωριόντων, με 
εύρος μέτρησης 
0,7-35000 mg/L 
Cl- 

ογκομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
χλωριόντων, με 
εύρος μέτρησης 
10-1000 mg/L 
Cl- 

ογκομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
αλκαλικότητας, 
με εύρος 
μέτρησης 2,5-
1250 mg/L 
CaCO3 

ογκομετρική 1 0 

0 1 

Προσδιορισμός 
Βιοχημικά 
Απαιτούμενου 
Οξυγόνου 
(BOD5) 5 
ημερών, με 
εύρος μέτρησης 
9,0-1000 mg/L 
O2 

μανομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
Χημικά 
Απαιτούμενου 
Οξυγόνου (High 
COD), με εύρος 

φωτομετρική 1 1 

0 2 
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μέτρησης 500-
10000 mg/L O2 

Προσδιορισμός 
Χημικά 
Απαιτούμενου 
Οξυγόνου (Low 
COD), με εύρος 
μέτρησης 14-70 
mg/L O2 

φωτομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
Χημικά 
Απαιτούμενου 
Οξυγόνου 
(COD), με 
εύρος μέτρησης 
15,4-1000mg/L 
O2 

φωτομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
Χημικά 
Απαιτούμενου 
Οξυγόνου 
(Settled COD), 
με εύρος 
μέτρησης 15,4-
1000mg/L O2 

φωτομετρική 1 1 

0 2 

Προσδιορισμός 
Αζώτου κατά 
Kjeldahl, με 
εύρος μέτρησης 
6,5-1000 mg/L 

φωτομετρική 

0 1 0 1 

Προσδιορισμός 
Φθορίου, με 

φωτομετρική 1 0 
0 1 
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εύρος μέτρησης 
0,10-10 mg/L F- 

Μονάδα 
Τεχνητού 
Νεφρού 

Προσδιορισμός 
Θειικών, με 
εύρος μέτρησης 
3-70 mg/L SO4

2- 

φωτομετρική 0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Αρσενικού, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L As 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Καδμίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,1-20 μg/L Cd 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Μολύβδου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L Pb 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Χρωμίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,6-100 μg/L Cr 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Καλίου, με 
εύρος μέτρησης 
0,1-12 μg/L Κ 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Νατρίου, με 
εύρος μέτρησης 
50-200 μg/L Να 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Υδραργύρου, 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 

0 1 
0 1 
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με εύρος 
μέτρησης 0,5-
10 μg/L Hg 

Απορρόφησης 

Προσδιορισμός 
Αλουμινίου, με 
εύρος μέτρησης 
3-400 μg/L Al 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Χαλκού, με 
εύρος μέτρησης 
45-4000 μg/L 
Cu 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

Προσδιορισμός 
Ψευδαργύρου, 
με εύρος 
μέτρησης 30-
2000 μg/L Zn 

Φασματοσκοπ
ία Ατομικής 
Απορρόφησης 

0 1 

0 1 

ΜΟΡΙΑΚΕ
Σ 

ΔΟΚΙΜΕΣ 

Shellfish Matrix 
and laboratory 
constructed 
material 

Μοριακή 
ανίχνευση ιού 
Ηπατίτιδας Α με 
real-time PCR 

ISO/TS 
15216-2:2013 

0 1 

0 1 

lenticule 

Μοριακή 
ανίχνευση ιού 
Ηπατίτιδας Α με 
real-time PCR 

ISO/TS 
15216-2:2013 

0 1 

0 1 
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Τόπος παράδοσης : ΚΕΔΥ, Αμαλίας Φλέμινγκ 39 Βάρη , Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας 
Παπακυριαζή 22 Λάρισα ,   Π.Ε.Δ.Υ. Κρήτης Σταυράκια – Βούτες κατόπιν 
υποδείξεως από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Τεχνικές προδιαγραφές για εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο (διεργαστηριακά σχήματα) 
 

 Να αναφέρεται ο παραγωγός οίκος της διεργαστηριακής δοκιμής 

 ο παραγωγός οίκος να είναι διαπιστευμένος κατά ISO 17043 

 ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (15.764€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
 
                                                           ΑΡΘΡΟ 4ο   

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών, με την έκδοση του 
σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο, υπό τον όρο ότι η παροχή των υπηρεσιών θα 
γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. Οι πληρωμές θα γίνονται με 
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  
 
Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 
ανάγκες των εργαστηρίων και σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους, ενώ η Αναθέτουσα 
Αρχή δεσμεύεται να προχωρήσει στην εκτέλεση τουλάχιστον του 50% της αξίας των 
υπό προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθεί στους αναδόχους, υπό την προϋπόθεση 
της ομαλής λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας και την ομαλή 
χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
ενέργειες του έργου που του ανατίθενται στη βάση της Σύμβασης με την 
προσήκουσα επιμέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών 
ηθών. 
2.. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της 
αναθέτουσας αρχής και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που έχουν συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες με τις 
προκηρυσσόμενες υπηρεσίες.  
(β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, 
εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.  
(γ) Συνεταιρισμοί. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα 
Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  
Επιπλέον ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, 
αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις 
και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό 
εξειδικεύεται στην παρούσα πρόσκληση, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.   
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει όλα τα παραπάνω με νομιμοποιητικά 
έγγραφα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση, που θα 
προσκομίσει κατά την κατάθεση του φακέλου του.    
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους στον διαγωνισμό: αποστέλλοντάς την 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με 
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courrier), είτε καταθέτοντάς την με ειδικό προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως. Βασική 
προϋπόθεση των ανωτέρω είναι ότι η προσφορά να έχει ήδη παραληφθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών, ήτοι μέχρι την 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 
στη διεύθυνση Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται:  
(α) Προσφορές που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.  
(β) Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα.  
Οι προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.  
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Οι προσφορές πρέπει: 

 να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 

όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην 

αγγλική γλώσσα. 

 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες 

διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα 

ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον 

διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις 

διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν 

πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 

σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα 

αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η  λέξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και 

αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ τους. 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και 
τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:  
α.  "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ" με 
κεφαλαία γράμματα  
β.  H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
γ.  Αφορά: Πρόχειρο διαγωνισμό για την «Υποβολή προσφορών για την προμήθεια 
διεργαστηριακών υλικών τις ανάγκες των ΚΕΔΥ / ΠΕΔΥ του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων» 
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :   
Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :  
Α. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) :  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία να αναφέρουν ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από 
διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους. 

 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα 

προαναφερόμενα. 

3. Παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα 
περιγράφεται η υποδομή του, το πελατολόγιο του, ο συνολικός κύκλος εργασιών του 
της τελευταίας τριετίας κ.λ.π.  
4. Τα ζητούμενα στο Άρθρο 8 δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής 
ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου  
5. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τα οποία 
περιλαμβάνουν την πρόταση υλοποίησης του έργου. 
Β. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι 
ημέρες (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της κατάθεσής τους.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως   
απαράδεκτη.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης η προθεσμία είναι 
τρείς (3) ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης.   
Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών 
πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής . 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών (δημόσια) στα γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, 151 23 
ΜΑΡΟΥΣΙ) παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 
Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.  
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία : 

 Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς και μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των 

φακέλων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (εκτός των τεχνικών 

φυλλαδίων).  

 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού θα 

προβεί σε αξιολόγηση τόσο της τεχνικής όσο και της οικονομικής προσφοράς 

και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του 
αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. Προσφορά που είναι 
αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, επίσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Επίσης στο 
στάδιο αυτό θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.   
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Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών 
προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της διακήρυξης.    
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.  
Η επιτροπή στη συνέχεια θα υποβάλλει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εντός 
τριών ημερών το πρακτικό  αξιολόγησης στην Διοίκηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..  
Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το 
περιεχόμενο των άλλων προσφορών. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς 
απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή.  
 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον 
Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον 
από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε 
ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, εάν υπήρξε αλλαγή 
των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. Σε περίπτωση ματαίωσης του 
Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 
λόγο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να 
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται: 
Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 
Αναλυτικότερα:  
 

1. Οι Έλληνες πολίτες:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα 
αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.1.1998, σελ. 1).   

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).   

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 

C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).  
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 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005).  

 Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και 

δόλια χρεοκοπία.   

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.   
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.   
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.   
 
2. Οι αλλοδαποί: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω 
στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.   
β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας  
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 
επίσης δε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.   
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται  α) κατάσταση του 
συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 
αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου 
έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η 
δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 
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δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.   
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή 
τους  
αλλοδαπούς, αντίστοιχα.   
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση 
συνδιαλλαγής, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).   
γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, 
όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 
Α.1.α΄.   
4. Οι Συνεταιρισμοί: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, 
όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 
Α.1.α΄. 
β. Τα δικαιολογητικά β και γ της περίπτωσης 1 της παρ. 1.2.Α ,εφόσον πρόκειται 
για  
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2 της παρ. 1.2. Α της παρούσας, 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα,   
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη 
δήλωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, η οποία γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένος. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 
ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης 
καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της 
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβαση μόλις κληθεί από τον ανάδοχο, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να 
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από 
τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση 
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο 
συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου 
διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει 
υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η 
αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.   
Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας 
Αρχής, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση 
του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα το έργο που του κατακυρώθηκε. Σε 
περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή 
δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της Σύμβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει 
σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή μη ανταπόκριση μέσα 
στις συμβατικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει 
τον μειοδότη έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.   
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, χωρίς τροποποίηση των οικονομικών 
στοιχείων.   
Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα μπορεί αζημίως 
να επιλέγει την προμήθεια των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών από 
άλλους προμηθευτές εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση ότι αυτές είναι 
συμφερότερες από τις υπηρεσίες του Αναδόχου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της 
Αναθέτουσας Αρχής ότι υπάρχει πλημμελής υλοποίηση του έργου σε οποιαδήποτε 
μορφή, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλήρως τη σύμβαση σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης.  
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα  Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά 
κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα 
επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Αθήνας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. Μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, 
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται 
από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας εφαρμοστέο 
δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
Για ό,τι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 
νομικού πλαισίου που διέπει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  
 
 
 
 
         Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ  
   Αν. Καθηγητής Χειρουργικής                    
        Πανεπιστημίου Αθηνών 
 


