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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                 Θεσσαλονίκη 31-10-2017 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ                                                          Αριθμός  Πρωτ. 35476/23-8 

Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων   

Γάλακτος και Κρέατος 

      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

ΤΩΝ  ΕΠΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ)» 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων  

  33790000-4 Εργαστηριακά είδη –Είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από 

γυαλί. 

 39225730-1   Φιαλίδια  δειγματοληψίας 

 50433000-9 Υπηρεσίες  βαθμονόμησης 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Επτακόσιες  χιλιάδες τετρακόσια  ευρώ (700.400 

€), πλέον ΦΠΑ 24% 168.096 €, ήτοι οκτακόσιες εξήντα οκτώ  χιλιάδες 

τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ (868.496 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%  

  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δύναται  να αυξηθεί κατά πενήντα δύο 

χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ (52.530 €), πλέον Φ.Π.Α 12.607,20  €,  

ήτοι εξήντα πέντε χιλιάδες εκατό τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά 

(65.137,20 €), ποσό το οποίο εφόσον χρησιμοποιηθεί  αφορά στο 

δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού 15 % επιπλέον του προϋπολογισμού 
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έτους 2019. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 08-12-2017 Ημέρα: Παρασκευή  Ώρα : 14:00 

ΤΟΠΟΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:   η  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά  

βάσει  τιμής. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής  προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 3/11/2017  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης  προκήρυξης στον ελληνικό τύπο: 3/11/2017 

Α) 2 Ημερήσιες  Οικονομικές  Εφημερίδες  ευρείας κυκλοφορίας  

Β) 1 ημερήσια τοπική και 1 εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του ΕΛΓΟ www.elgo.gr  :3/11/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ :3/11/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ :3/11/2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και  ώρα υποβολής προσφορών : 4/12/2017 και ώρα 15:00 μ.μ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ  ΕΠΤΑ   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΛΓO 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ, 

ΔΡΑΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΠΕΛΛΑΣ, 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια  

Ταξινόμηση κατά CPV: - 33696500-0 Αντιδραστήρια 

εργαστηρίων  

  33790000-4 Εργαστηριακά 

είδη –Είδη υγιεινής ή 

φαρμακευτικά είδη από γυαλί. 

 39225730-1   Φιαλίδια 

δειγματοληψίας 

 50433000-9 Υπηρεσίες 

βαθμονόμησης  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός  Ανοικτός  Διαγωνισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επτακόσιες  χιλιάδες τετρακόσια  ευρώ (700.400 €), 

 πλέον ΦΠΑ 24% 168.096 €, ήτοι οκτακόσιες εξήντα  

οκτώ  χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ 

( 868.496 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ: 700.400 €  
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προϋπολογισμός  με  ΦΠΑ.: 868.496 € 

ΦΠΑ: 168.096,20 € 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15%: Πενήντα  δύο  χιλιάδες 

πεντακόσια  τριάντα  ευρώ (52.530 )€,  πλέον  Φ.Π.Α  24 

% 12.607,20 €, ήτοι  εξήντα  πέντε  χιλιάδες  εκατό 

τριάντα  επτά  ευρώ  και  είκοσι  λεπτά (65.137,20 €) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (15%  επί  του 

προϋπολογισμού 2019, εφόσον  χρησιμοποιηθεί) : 

 προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ: 752.930 €  

προϋπολογισμός  με  ΦΠΑ.: 933.633,20 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΖΩΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-

ΠΛΑΙΣΙΟ 
Δύο (2) έτη 

Η/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04-12-2017 και ώρα 15:00 μ.μ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
08-12-2017 και ώρα 14:00 μ.μ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  www.elgo.gr 
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Ορισμοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο/οι  αντισυμβαλλόμενος/οι  της συμφωνίας  πλαίσιο που θα κληθεί/ούν 

να  υπογράψει/ουν  τη συμφωνία πλαίσιο 

Αναθέτουσα αρχή ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους υποψηφίους διαγωνιζόμενους 

από την αναθέτουσα αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου 

και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός 

Επίσημη γλώσσα του 

διαγωνισμού 

Ελληνική 

Έργο Το  δημοπρατούμενο  αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο που πρόκειται 

να συναφθεί 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την εκτέλεση της 

συμφωνίας πλαίσιο 

Συμφωνία πλαίσιο Η συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός ή περισσότερων 

οικονομικών  φορέων η οποία καθορίζει τους όρους  που θα διέπουν τις 

συμβάσεις  που πρόκειται να συναφθούν  κατά  τη διάρκειά της, ιδίως 

όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις  προβλεπόμενες  κατά 

περίπτωση ποσότητες 

Εκτελεστικές συμβάσεις Οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  βάσει της συμφωνίας  πλαίσιο και με τις 

οποίες δημιουργείται η συμβατική δέσμευση για την αγορά προϊόντων 

συγκεκριμένης   ποσότητας  και αξίας και η αντίστοιχη υποχρέωση 

παροχής  αγαθών 

Συμβατικά τεύχη α. Η Συμφωνία πλαίσιο, β. Η Προσφορά του Αναδόχου, γ. Η Διακήρυξη  

Συμβατικό Τίμημα Το  συνολικό  πληρωτέο  τίμημα της συμφωνίας πλαίσιο  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1. Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός ή περισσότερου 

αντισυμβαλλομένων  που  θα αναλάβει/ουν  την προμήθεια των αναλωσίμων  που απαιτούνται 

για την διετή κάλυψη των αναγκών  των  επτά  Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος 

(Ε.Ε.Π.Γ.) του  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  

1.2. Η σύμβαση διαιρείται σε οκτώ (8) τμήματα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α της παρούσας.  Κάθε συμμετέχων δύναται να υποβάλει προσφορά για ένα ή 

περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων της παρούσας. Επισημαίνεται ότι τα τμήματα δεν 

μπορούν  να διασπαστούν στα επιμέρους αυτών  είδη και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες πρέπει 

να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών  που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. 

1.3. Μεταξύ  του ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ και  του/των αντισυμβαλλομένων  θα υπογράφεται συνοπτική, 

εκτελεστική της/των συμφωνιών-πλαίσιο σύμβαση, η οποία θα τηρεί απολύτως τους όρους της 

παρούσας  και τους  όρους της/των συναφθεισών συμφωνιών-πλαίσιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 

188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του 

ευρύτερου  Δημόσιου Τομέα, διαθέτει  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Στο πλαίσιο του Οργανισμού αυτού συγχωνεύθηκαν:  

α) το  Εθνικό  Ίδρυμα  Αγροτικής  Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε),  

β) ο Οργανισμός Γεωργικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  

γ) ο Οργανισμός  Πιστοποίησης  και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) 

και  

δ) ο Ελληνικός Οργανισμός  Γάλακτος  και  Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).  

Οι αρμοδιότητες  των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ίδρυσής του. 
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2.2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ) μέσω  της  διαδικτυακής   πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι 

προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4281/2014 (Α 160), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (Β 2677) «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» 

και στο Ν.4412/2016 (Α 147). Μετά την παρέλευση της  καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής  προσφοράς  στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  

2.3. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει το σύνολο των υπό ανάθεση αγαθών στις κατά τόπους 

κτιριακές  εγκαταστάσεις  των  Εργαστηρίων  Ελέγχου  Ποιότητας  Γάλακτος  του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

2.4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη ως εξής: α. Για 

θέματα που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών: 

Τμήμα: Εργαστήριο  Ελέγχου  Ποιότητας  Γάλακτος  Πέλλας  του  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  

Αρμόδιος  Υπάλληλος: κα Δέσποινα Βαρβαρούση 

Τηλέφωνο: 23820 33096 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: varvde@elog.g  

β. Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού: 

Τμήμα: Οικονομική – Διοικητική  Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Φωτεινή Αθανασίου 

Τηλέφωνο: 2319991122 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: athanasiou@elog.gr  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:varvde@elog.g
mailto:athanasiou@elog.gr
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ΑΡΘΡΟ 3  : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.1. Η προμήθεια και παράδοση των αναλωσίμων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις 

τεχνικές  προδιαγραφές που περιγράφονται για κάθε τμήμα στον αντίστοιχο πίνακα 

συμμόρφωσης  του Παραρτήματος Γ της παρούσας. 

3.2. Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε προμηθευόμενου είδους (και τα τυχόν 

απαιτούμενα ISO  ή ισοδύναμα ) πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, και  να συνοδεύεται από τα 

σχετικά  τεχνικά  φυλλάδια, τεχνικές  εκθέσεις, πιστοποιητικά  καταλληλότητας, safety  data 

sheets,  όπως  αυτά απαιτούνται  κατά  περίπτωση  στον  πίνακα συμμόρφωσης του 

Παραρτήματος  Γ της παρούσας.  

3.3. Οι  ποσότητες  τεμαχίων ανά είδος καθιστούν τα ανώτατα όρια για κάθε ομάδα. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια ζωής της/των συμφωνιών-πλαίσιο ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

υπογραφής της/τους.  

Κάθε φορά που ένα εργαστήριο της αναθέτουσας αρχής  διαπιστώνει  ανάγκη  για  συγκεκριμένα 

από τα προς προμήθεια είδη, θα ειδοποιεί τον ανάδοχο να προβεί στη σχετική προμήθεια, 

δίνοντας του προθεσμία 20 ημερών. Σε εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής θα υπογράφεται εκτελεστική της συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση, η οποία θα 

περιλαμβάνει  τα  προς  προμήθεια είδη και το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή τους 

σύμφωνα με τους γενικούς όρους  που περιέχονται  στη  συμφωνία πλαίσιο. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

5.1. Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από  τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  ετών 2018 και 

2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2642/109712/24-10-20117 Υ.Α έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης. Τα  έξοδα  δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/τους 

αναδόχους  (αναλογικά  με  την αξία  των τμημάτων στο σύνολο του  π/υ του διαγωνισμού). 

5.2. Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης  ανέρχεται  στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων 

τετρακοσίων  ευρώ (700.400 €), πλέον  ΦΠΑ 24% 168.096  €, ήτοι οκτακόσιες εξήντα οκτώ 

χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ (868.496 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη δύναται να αυξηθεί κατά  πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια 

τριάντα ευρώ (52.530 €),  πλέον Φ.Π.Α 24%  12.607,20 €, ήτοι  εξήντα πέντε χιλιάδες εκατό 

τριάντα επτά ευρώ και είκοσι  λεπτά (65.137,20 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %, ποσό το 

οποίο εφόσον χρησιμοποιηθεί αφορά στο δικαίωμα προαίρεσης  ποσοστού 15 % επιπλέον του 

προϋπολογισμού έτους 2019. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 

διαμορφώνεται στις επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (752.930 €), 

πλέον Φ.Π.Α 24% 18.703,20 €, ήτοι  εννιακόσιες  τριάντα τρείς χιλιάδες  εξακόσια τριάντα τρία 

ευρώ και  είκοσι  λεπτά (933.633,20 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24 %. 

Η άσκηση  του δικαιώματος  προαίρεσης, εφόσον  υπάρξει,  τοποθετείται   χρονικά στους έξι 

μήνες από τη λήξη της σύμβασης.  

5.3. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός για κάθε τμήμα της συμφωνίας-πλαίσιο αναλύεται στο 

Παράρτημα  Α της παρούσας. 

5.4. Οι  τιμές αυτές  καθιστούν ανώτατα όρια κόστους  για κάθε τμήμα της σύμβασης.  

5.5. Τα έξοδα μεταφοράς  και  φορτοεκφόρτωσης  και  τυχόν  έξοδα  εκτελωνισμού  βαρύνουν 

τους  προμηθευτές.  

5.6. Τα τμήματα δεν μπορούν να διασπαστούν στα επιμέρους αυτών είδη και ως εκ τούτου οι 

συμμετέχοντες  πρέπει  να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.  

5.7. Η σύναψη της/των συμφωνιών-πλαίσιο δεν ιδρύει υποχρέωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να 

αναθέσει στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο την προμήθεια ελάχιστου αριθμού ειδών κάθε 

τμήματος, ούτε  να  εξαντλήσει  τον  προεκτιμώμενο  προϋπολογισμό της/των συμφωνιών-

πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τάξη μεγέθους απορρόφησης των ειδών των διαφόρων 

τμημάτων ανερχόταν σε  80%  της  προϋπολογισθείσας  ετήσιας  συνολικής   αξίας.  

5.8.  Η σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο δεν δημιουργεί υποχρέωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να 

εξαντλήσει  τον   προεκτιμώμενο  προϋπολογισμό. Στις  περιπτώσεις : α) εξάντλησης του 

συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της  χρονικής  διάρκειας  της  συμφωνίας  πλαίσιο ή β) 

μη εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και τη λήξη της χρονικής διάρκειας της 

συμφωνίας πλαίσιο, η συμφωνία πλαίσιο λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την αναθέτουσα 

αρχή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη χρηματοδότηση, η 

αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα διακοπής της εν λόγω συμφωνίας  πλαίσιο αζημίως 

υπέρ αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός  διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου περί 

δημοσίων συμβάσεων, το ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει την αναθέτουσα αρχή, τις γενικές 

αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.  
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Ειδικότερα  ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με:  

 

1. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με  τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ   

2. Τον Κανονισμό 2015/2170/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις 

διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για  τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, όσον  αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

4.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 

τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 

5. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις 

Οδηγίες  2014/24 ΕΕ και  2014/25 ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). 

6. Το ν. 3886/2010 «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), για το χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον μέχρι 31.03.2017  ή  νέας  τυχόν  παράτασης  της  ισχύος  αυτού. 

7. Την Οδηγία 2007/66 για την τροποποίηση των Oδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου  σχετικά  με τη  βελτίωση  της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής 

στον τομέα σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (ΕΕ L 335, 

20.12.2007) 

8. Το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις  για  τη  λήψη  άμεσων  μέτρων  για  την 

αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης, την  οργάνωσης  της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει με το άρθρο 5 Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176/16.12.2015).  
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9. Το άρθρο 129-132 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α΄/2014), όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με τα άρθρα 10 παρ. 47 και 48 του 

Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17.10.2015) και 283 του Ν.4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016). 

10. Τα άρθρα 1-11 του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.  

12. Το ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του  Δημοσίου  στο  νομαρχιακό 

και  τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α'/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Το ν. 3469/2006 «Εθνικό  Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 131/Α'/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

14. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

16. Τα άρθρα 96 και 97 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για 

την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

17. Το άρθρο 12 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 

άλλες διατάξεις.»  

18. Το άρθρο 52 παρ. 1 του υποκεφαλαίου Δ’ («Τροποποιήσεις διατάξεων κώδικα ΦΠΑ και 

διατάξεις τελών και έμμεσων φόρων») του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του Νόμου 

4389/2016 «Επείγουσες  διατάξεις  για  την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 

και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 

19. Την ΠΟΛ 1061/2016: Π.1061:ΦΠΑ- Αύξηση συντελεστή σε 24% από 1/6/16 και κατάργηση 

μειωμένων συντελεστών  σε 2η ομάδα νησιών. 
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20. Την π.ν.π. με ΦΕΚ Α΄84, 18.7.2015 «Επείγουσες  ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην 

ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 

4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015». 

21. Τις υπ’ αριθμ. 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 9  Κατευθυντήριες  οδηγίες  της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

22. Το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»,  όπως  προστέθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 66 του ν. 4002/2011 

(ΦΕΚ Α’ 180/22.8.2011) «Τροποποίηση  της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - 

Ρυθμίσεις  για  την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 

23. Την Κ.Υ.Α. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2284/13.10.2011) «Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων νομικών προσώπων». 

24. Την υπ’ αριθμ. 3/79η/15 & 16-9-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την 

προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών των Ε.Ε.Π.Γ. 

26. Την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο της Γενικής 

Διεύθυνσης  Κρατικών  Προμηθειών  του  Υπουργείου   Ανάπτυξης  και ανταγωνιστικότητας με 

θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

27.  Την υπ’ αριθμ. 2642/109712/24-10-2017 Υ.Α έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για 

τα έτη 2018 και 2019  του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση 

Α)  στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β) σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες  και στον τοπικό τύπο 

Γ) στο Πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr) 

Δ) στον πίνακα ανακοινώσεων της αναθέτουσας αρχής 

 Ε) στο ΚΗΜΔΗΣ 

Στ) στο ΕΣΗΔΗΣ  

Ζ) στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) 

http://www.elgo.gr/
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Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται από τον 

ανάδοχο  που  θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών (άρθρο 4 ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 ν. 3801/2009), ενώ η 

δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1. Η συμμετοχή  στον διαγωνισμό  είναι ανοικτή, επί  ίσοις  όροις και υπό συνθήκες διαφάνειας, 

σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη 

διακήρυξη.  

1.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις  και  τις  προδιαγραφές  της  παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης  ή 

περιέχουν  όρους  αντίθετους προς τη διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

1.3. Προσφορές που δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης 

χαρακτηρίζονται ως  μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις εν 

λόγω  προδιαγραφές  γίνονται  δεκτές  και βαθμολογούνται σύμφωνα με τον τρόπο 

βαθμολόγησης  των τεχνικών προσφορών. 

1.4. Όλα  τα  έγγραφα  του διαγωνισμού και της/των συμφωνιών-πλαίσιο, καθώς και όλη η 

σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

συντάσσονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  πρόσωπα  που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη  της  Συμφωνίας  για  τον  Ευρωπαϊκό  Οικονομικό 

Χώρο ή 
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 είναι εγκατεστημένα στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139)  ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 

σύνδεσης με την ΕΕ (πχ Ελβετία) 

και  νομικά  πρόσωπα ή ενώσεις  φυσικών ή/και  νομικών  προσώπων  που: 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή των χωρών που 

έχουν υπογράψει τη ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία 

σύνδεσης  με  την  ΕΕ και  έχουν  την  κεντρική  τους  διοίκηση  ή την κύρια εγκατάστασή 

του  ή  την  έδρα  τους  στο  εσωτερικό  μιας  εκ των ανωτέρω χωρών και  

δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης 

αναλωσίμων και μηχανημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη.  

2.2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση περισσότερων  οικονομικών φορέων 

δεν  υποχρεούται να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει την 

προσφορά. Με την υποβολή της  προσφοράς  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ευθύνεται  αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί  μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας 

για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 

να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

ως έχει και  να  παράγει  όλα  τα έννομα αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και 

όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα 

εξετασθεί από την αναθέτουσα αρχή, η οποία και αποφασίσει σχετικά. Εάν η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίσει  ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους 

που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να 

εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Για τη συμμετοχή  στο διαγωνισμό  οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr. Μόλις το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΑΡΟΧΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το αργότερο 

δεκαπέντε  (15)  ημέρες  πριν  την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο  τρόπο  είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων  πληροφοριών για την κατάρτιση των  προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και  ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται  για  την  παραλαβή των προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα  της  σύμβασης  υφίστανται  σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων  προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αποκλείονται  από  τον διαγωνισμό όσοι εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που 

περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73 Ν.4412/2016 ήτοι: 

1. Όσοι έχουν καταδικασθεί  με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, γνωστή  στην αναθέτουσα αρχή, 

για  κάποιο  από  τα αδικήματα των περιπτώσεων α) έως στ) της  παραγράφου  1  του  άρθρου 73 

του Ν.  4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους  σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι  εγκατεστημένοι  ή  την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

3.  Όσοι τελούν  υπό  πτώχευση ή έχουν υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης  ή  ειδικής 

εκκαθάρισης  ή τελούν  υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία  προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

4.  Όσοι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 

5. Όταν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

6. Εάν  μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί  να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 

7. Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα.  

8. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

9. Όσοι  έχουν  επιδείξει  σοβαρή  ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους  απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης  που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις  ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

10.  Όσοι έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής ή έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται  κατ’ άρθρο 23 του ν. 4412/2016 

11. Όσοι επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή να παράσχουν από αμέλεια παραπλανητικές 
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις αποκλεισμού, επιλογής ή 

ανάθεσης. 

12. Σε όσους έχει επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού, δυνάμει  υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

13. Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος της. Στην 

περίπτωση αυτή, μαζί  με  την  κοινή  προσφορά της ένωσης προσώπων, η οποία υπογράφεται 

είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο, πρέπει να υποβάλλεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

ένωσης όπου:  

α) να  δηλώνουν  από  κοινού  ότι  αναλαμβάνουν  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο την ευθύνη 

από τη συμμετοχή τους  στο διαγωνισμό και την ευθύνη της υλοποίησης της σύμβασης  

β) να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

ένωσης στην υλοποίηση της σύμβασης και το ειδικό μέρος αυτής με το οποίο θα ασχοληθεί το 

κάθε μέλος  

γ) να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος 

της ένωσης,  

δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση 

όλων των μελών της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

6.1. Προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 5 της παρούσας και 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7 της παρούσας, οι προσφέροντες 

πρέπει να υποβάλουν:  

1) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 

4412/2016 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας  

2) Εγγύηση συμμετοχής 

6.2. Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένες. 

6.3. Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υπογράφεται από α) διαχειριστή, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι  ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, β) πρόεδρο και όλα τα μέλη του ΔΣ, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι ΑΕ. 
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Ειδικά για τη δήλωση περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης, απαιτείται να 

αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών-εργαζομένων, που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. 

6.4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, το ΕΕΕΣ αφορά και υποβάλλεται από κάθε μέλος 

που συμμετέχει νόμιμα σε αυτή, για το οποίο ισχύουν όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Το 

περιεχόμενο  του ΕΕΕΣ αφορά στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 

πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά και δεν 

απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α. Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια ποιοτικής επιλογής : 

7.1. Ο προσφέρων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή άλλης ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της 

χώρας εγκατάστασής του, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπρόσθετα για 

την περίπτωση των υποψήφιων νομικών προσώπων, ο προσφέρων πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένος στο ΓεΜη (Γενικό Μητρώο) του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο μητρώο 

ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

7.2. Ο προσφέρων πρέπει μην παρουσιάζει κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών ετών ζημία. Αν ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, τότε ο κύκλος εργασιών του για όσα 

οικονομικά έτη δραστηριοποιείται πρέπει να μην παρουσιάζει ζημία. 

7.3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες  των  προϊόντων, θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισμού, να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το ΙSΟ 9001/2008, ή ισοδύναμο αυτού, από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.  

7.4. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

πρέπει από κάθε μέλος της ένωσης. 

Β. Προς απόδειξη πλήρωσης των ως άνω κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσφέρων πρέπει να 

προσκομίζει στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτό περιγράφεται 

στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας, τα εξής δικαιολογητικά :  
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1. Προς απόδειξη της απαίτησης του σημείου 7.1., πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή του 

εμπορικού μητρώου της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή άλλης ισοδύναμης 

επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του σε 

αυτό και το ειδικό του επάγγελμα. 

2. Προς απόδειξη της απαίτησης του σημείου 7.2., αντίγραφα ισολογισμών ή αντίγραφα από τα 

αποσπάσματα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών 

εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο, εφόσον ο 

προσφέρων συνιστά α.ε. ή επε. Εάν ο προσφέρων συνιστά ατομική ή προσωπική επιχείρηση, και 

μόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει εκ του νόμου υποχρέωση να συντάσσει 

ισολογισμούς, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της/διαχειριστή, στην 

οποία θα δηλώνεται ο τζίρος του προσφέροντα συνολικά για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα 

όπως και για κάθε έτος χωριστά.  

3. Προς απόδειξη της απαίτησης του σημείου 7.3., πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2008, ή άλλο ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης 

 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1.  Ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς αποτελείται από: (α) έναν υποφάκελο με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) έναν  υποφάκελο με την 

ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

8.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

8.3.  Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf. Τα  δικαιολογητικά  ή  τα άλλα στοιχεία 

που έχουν υποβληθεί με  την ηλεκτρονική  προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν στην 

αναθέτουσα  αρχή  εντός  προθεσμίας  τριών (3)  ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή είναι 

μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα  και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε  δεν έχουν 
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εκδοθεί  από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση 

επικύρωσης  των  αντιγράφων  τους. Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση  από  δικηγόρο, καθώς  και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 

οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των πρωτοτύπων. 

8.4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογράφονται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. 

8.5. Η  τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το  οποίο υπογράφεται  ψηφιακά  και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική 

προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο  προσφέρων  επισυνάπτει  στην  τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

8.6. Τα ηλεκτρονικά  υποβαλλόμενα  τεχνικά  φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει  να  είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν 

απαιτείται να  προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή. 

8.7. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή. pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
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νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί 

στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

8.8. Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται 

ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να φέρει την 

ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ  ΕΠΤΑ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Ο» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ............. 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσφέροντα, τον τίτλο του 

διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών 

της. Απαγορεύεται  η  χρήση  αυτοκόλλητων  φακέλων  που  είναι  δυνατόν να αποσφραγιστούν 

και να  επανασφραγιστούν  χωρίς  να αφήσουν ίχνη. 

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

υποβολής  προσφοράς στο σύστημα.  

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

συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης.  

8.11. Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται με τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στην παρούσα και να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τους 

τεχνικούς όρους/φυλλάδια  που δύναται να αναγράφονται και στην αγγλική). Όλα τα έγγραφα 

των προσφορών πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα, με εξαίρεση τα τεχνικά 

φυλλάδια (prospectus) που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που 

στο περιεχόμενο της  προσφοράς  χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή 
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άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό  για  τον  προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα 

την επεξήγησή τους. 

8.12.  Αντιπροσφορά  ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 

δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

8.13.  Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης. Διευκρινίσεις επί των προσφορών δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι 

διευκρινίσεις δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που 

ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

8.14. Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως  προς  τους  τεχνικούς και ως  προς  τους 

οικονομικούς  όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς στην οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε 

εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης και πάντως η 

παραπομπή πρέπει να έχει εντοπισθεί και επισημανθεί. 

 

 ΆΡΘΡΟ 9 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ι. Περιεχόμενο  υποφακέλου  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»  

Ι.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντα στη 

διαγωνιστική  διαδικασία, όπως  αυτά  ορίζονται στο άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β της παρούσας, 

ήτοι το ΕΕΕΠ και η εγγύηση συμμετοχής,  

Ι.2 Στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική προσφορά του 

προσφέροντα, ήτοι  τον  τρόπο  ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων που αφορούν στις 

τεχνικές  προδιαγραφές  των  προμηθευόμενων ειδών. Ειδικότερα: 
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1. Συμπληρωμένος  ο  Πίνακας  Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας, 

συνοδευόμενος από όλα τα απαιτούμενα προς απόδειξη έγγραφα, όπως για παράδειγμα 

πιστοποιητικά  ISO ή άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα, πιστοποιητικά καταλληλότητας, safety 

data sheets, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές κτλ. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του προσφέροντος όπου θα δηλώνεται ότι α) όλες οι 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται  στον φάκελο  της  Τεχνικής  Προσφοράς  είναι  αληθείς, 

καθώς  επίσης και ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής 

Προσφοράς είναι γνήσια ή πιστά αντίγραφα των γνήσιων, β) όλα τα μέρη των προσφερόμενων 

ειδών είναι καινούρια και αμεταχείριστα, γ) δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο για όλες τις 

πληροφορίες  που περιέρχονται  εις  γνώση  του κατά το διάστημα υλοποίησης του Έργου και 

κατά την Περίοδο Εγγύησης, δ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να είναι διαθέσιμος σε περίπτωση κατά την οποία η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει αναγκαία την υπογραφή συγκεκριμένης  εκτελεστικής σύμβασης. 

ΙΙ. Περιεχόμενο  υποφακέλου  «Οικονομική Προσφορά»  

Στον  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα, η οποία έχει τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος Δ της 

παρούσας και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται  στην  ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα  παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.  

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

2. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις και οι νόμιμες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις. Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει όλα τα παράπλευρα έξοδα μεταφοράς, 

φορτοεκφόρτωσης και τυχόν έξοδα εκτελωνισμού.  

3. Η συνολική τιμή προσφοράς  χωρίς ΦΠΑ  αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Ο  ΦΠΑ  

επί της συνολικής τιμής  υπολογίζεται  ανεξάρτητα και  αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.  
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4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι εκφρασμένες σε Ευρώ (€). Οι τιμές των προσφορών 

δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς ή σε περίπτωση  παράτασης  της  διάρκειας  ισχύος της. Προσφορές που θέτουν 

όρους μεταβολής ή αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Προσφορές, στις οποίες δεν 

προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή, απορρίπτονται. Δεν 

επιτρέπεται τιμή  προσφοράς  μεγαλύτερη  από τον προϋπολογισμό της υπό ανάθεση σύμβασης.  

 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

10.1. Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για δώδεκα 

(12) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν 

χρόνο ισχύος  μικρότερο του κατά τα ανωτέρω οριζόμενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

10.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

πριν από  τη λήξη της  και  για  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται σε έξη (6) 

μήνες. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε καταφατική 

περίπτωση να ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και για τυχόν 

παρατάσεις. Η ανακοίνωση της  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει 

και  μετά  τη  λήξη  ισχύος  της προσφοράς, τον δεσμεύει  όμως  μόνο  εφόσον  αυτός το 

αποδεχτεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνισμός  ματαιώνεται.  

 

ΆΡΘΡΟ 11 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνιζόμενος  που  επιθυμεί να υποβάλλει 

προσφορά για δύο ή περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων της συμφωνίας-πλαίσιο 

υποχρεούται   να καταθέσει μία εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο των τμημάτων της 

προσφοράς του. 

2. Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη  λήξη  του  χρόνου ισχύος της προσφοράς και να εκδίδεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

 την ημερομηνία έκδοσης της 
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 τον εκδότη της 

 την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

 τον αριθμό εγγύησης 

 τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενό του 

 το ακριβές ποσό, που καλύπτει η εγγύηση 

 το χρόνο ισχύος της 

 την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

 ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως 

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

 ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  καμιά αντίρρηση ή ένσταση εκ 

μέρους  του εκδότη  και  χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε  

πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

 ότι ο εκδότης  υποχρεούται  να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή 

αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία θα υποβληθεί πριν την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος για ένα ή 

περισσότερα  ή  για  το σύνολο των τμημάτων της συμφωνίας-πλαίσιο επιστρέφεται, στον 

ανάδοχο  με  την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής 

επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

άσκησης  προσφυγής  ή την έκδοση της απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της  προθεσμίας  άσκησης ασφαλιστικών 

μέτρων ή την έκδοση της  απόφασης  επί   αυτών.  

4. Σε  περίπτωση  που ο διαγωνιζόμενος  στον οποίον θα κατακυρωθεί το/τα εκάστοτε τμήματα 

της συμφωνίας-πλαίσιο αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη συμφωνία-πλαίσιο ή να 

καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο ή 

να  εκπληρώσει  εμπρόθεσμα  οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη 

συμμετοχή  του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 
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αυτοδικαίως υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο 

προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της ή παρέχει ψευδή 

στοιχεία/πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016 ή δεν 

προσκομίσει  εγκαίρως  τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά.  

7. Η  εγγυητική  επιστολή συμμετοχής συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε 

της  παρούσας. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το/τα εκάστοτε τμήματα της συμφωνίας-

πλαίσιο είναι  υποχρεωμένος  κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί στο 5% επί του συνολικού τιμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής, καθώς  και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 

3. Ο  χρόνος  ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 

εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  συμφωνίας-πλαίσιο επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών του συνόλου του 

αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο. 

4. Η  εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος  ΣΤ  της  παρούσας. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και  καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ 

και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών 

επιστολών. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός 

Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από 

κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που όρος της 

ξενόγλωσσης  εγγυητικής  επιστολής  διαφέρει  από την απόδοσή του στην ελληνική, η 

μετάφραση του στην ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  
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3. Σε περίπτωση ένωσης  προσώπων, οι  εγγυητικές επιστολές πρέπει να καλύπτουν όλα τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε δυνατόν η εγγύηση να 

καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα έχουν άθροισμα το συνολικό 

ποσό και θα αναφέρονται σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης  της   συμφωνίας   πλαίσιο  

γίνεται  από  Επιτροπές  ως  ακολούθως: 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη (υπ’αριθ. 

7/93η/22-6-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).  

2. Η Επιτροπή Προσφυγών του Ν.3886/2010, αποτελούμενη  από  τρία (3) μέλη, τα  οποία 

είναι  διάφορα από αυτά της  επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού (υπ’αριθ. 7/93η/22-6-

2017  πράξη συγκρότησης επιτροπής). 

3. Η Επιτροπή Παραλαβής, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη (υπ’αριθ. 7/93η/22-6-2017 

απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). 

Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται και ενεργούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016.  

 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 14:00 το μεσημέρι. Κατά την 

προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο 

φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο  όργανο  

καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές, καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται, αλλά 
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μονογράφονται  και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 

φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση. 

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της συμφωνίας πλαίσιο. 

Οι  κατά  τα  ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές  δεν κρίθηκαν αποδεκτές  κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια οι φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα  αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ , η οποία κοινοποιείται  με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες. Όλα  τα παραπάνω επιδέχονται προσαρμογές  λόγω της ηλεκτρονικής διεξαγωγής 

τους. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η κατακύρωση κάθε τμήματος του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δεν αποκλείεται ο ίδιος 

διαγωνιζόμενος να ανακηρυχθεί αντισυμβαλλόμενος για δύο ή περισσότερα τμήματα, εφόσον 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για αυτά.  Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται 

κλήρωση.  

 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει  ηλεκτρονικά  εντός  προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με 
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σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

 Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον είτε  δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, 

είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει 

υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. 

Συγκεκριμένα υποβάλλονται: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα 

για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016. 

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προς απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σε ό, τι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής), τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασής τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.  

Tο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης και 

όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 

3. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης   ή ειδικής εκκαθάρισης, ούτε τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ούτε βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

4.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου  ή άλλου αρμόδιου οργάνου του κράτους μέλους ή 

χώρας καταγωγής  ή  εγκατάστασής του ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι 

αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 5 περιπτώσεις 4-11 του Κεφαλαίου Β της παρούσας 
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5.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου ή άλλου αρμόδιου οργάνου του κράτους-μέλους ή 

χώρας  καταγωγής  ή  εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

6. Αποδεικτικά έγγραφα για τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του προσφέροντα, εάν ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία με αντιπρόσωπο  ως εξής: 

1) για τη νόμιμη σύσταση του προσφέροντος  

 Όταν ο  προσφέρων είναι  φυσικό  πρόσωπο  απαιτείται  η προσκόμιση φωτοαντιγράφου του 

ΑΔΤ, ενώ όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση προσκομίζεται επιπλέον η έναρξη  

δραστηριότητας  της επιχείρησης στην αρμόδια ΔΟΥ με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις της  

Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται : α) η προσκόμιση του πιστοποιητικού 

εγγραφής στο ΓΕΜΗ και β1) κατά περίπτωση (εάν δεν προκύπτει από το ως άνω πιστοποιητικό), 

για τις ο.ε. και εε, καταστατικό σύστασης με  όλες τις τροποποιήσεις του από τα οποία να 

προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, βεβαίωση με όλες τις τροποποιήσεις 

καταστατικού του νομικού προσώπου, πιστοποιητικό περί μη λύσης/τροποποίησης του νομικού 

προσώπου, β2) κατά περίπτωση (εάν δεν προκύπτει από το ως άνω πιστοποιητικό), για τις α.ε., 

ΦΕΚ  στα οποία  έχει δημοσιευθεί το καταστατικό της α.ε. καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του, 

επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών γενικής συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του 

διοικητικού συμβουλίου της α.ε., επικυρωμένο απόσπασμα σχετικά με τη συγκρότηση του 

διοικητικού  συμβουλίου σε σώμα, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό της α.ε. δεν 

τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές, β3)  κατά 

περίπτωση (εάν δεν προκύπτει από το ως άνω πιστοποιητικό), για τις επε, ΦΕΚ στα οποία 

δημοσιεύθηκε το καταστατικό της επε καθώς και κάθε τροποποίησή του με αντίγραφα των 

πράξεων τροποποιήσεων. 

2) για την εκπροσώπηση του προσφέροντα 

Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, εφόσον το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο δεν 

καταθέτει αυτοπροσώπως προσφορά, εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια αρχή για την εκπροσώπηση του φυσικού προσώπου 

Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 1) για τις  ο.ε. και  ε.ε, έγκριση  του/των διαχειριστών, 

όπου καθορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά και τα 

επισυναπτόμενα με αυτή έγγραφα όπως και να υποβάλλει ηλεκτρονικά την προσφορά, εφόσον 

αυτή δεν υπογράφεται/υποβάλλεται από τον/τους διαχειριστές, 2) για τις α.ε., επικυρωμένο 

απόσπασμα  των  πρακτικών  του διοικητικού συμβουλίου της α.ε., ,με το οποίο παρέχεται 
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έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό και καθορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 

υπογράψει την προσφορά και τα επισυναπτόμενα με αυτή έγγραφα, όπως και να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά την προσφορά, εφόσον αυτή δεν υπογράφεται/υποβάλλεται  από τον πρόεδρο και 

όλα τα μέλη του δ.σ. της α.ε., 3) για τις επε, απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία 

παρέχεται  έγκριση  συμμετοχής στο διαγωνισμό και καθορίζεται το πρόσωπο που 

εξουσιοδοτείται  να  υπογράψει  την προσφορά και τα επισυναπτόμενα με αυτή έγγραφα όπως 

και να υποβάλλει  ηλεκτρονικά  την  προσφορά,  εφόσον  αυτή δεν υπογράφεται/υποβάλλεται 

από το διαχειριστή της επε 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των προσφερόντων νομικών προσώπων στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά εκπροσώπησης/νομιμοποίησής τους εκδίδονται αναλόγως με τα παραπάνω 

λαμβάνοντας υπόψιν την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένα. Ομοίως 

προσκομίζεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου για τη συμμετοχή του 

στον επίμαχο διαγωνισμό. 

7. Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα  περί πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος Β, του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 

Γενικές παρατηρήσεις 

1. Επισημαίνεται  ότι  για τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

της  χώρας  εγκατάστασής  τους  από  την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια αρχή.  

2. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

παραπάνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από  ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού  ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής  ή  της  χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 

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

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

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις  που αναφέρονται παραπάνω. 

3. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στο πρόσωπο του διαχειριστή, όταν το νομικό 

πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο πρόσωπο του προέδρου, καθώς και 

όλων των μελών του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΑΕ και στα πρόσωπα 

των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και όσων έχουν εξουσία 
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, σε κάθε άλλη περίπτωση  προσφέροντος  νομικού 

προσώπου. 

4. Για τις ενώσεις  προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα αποδεικτικά περί μη 

πλήρωσης των λόγων αποκλεισμού ισχύουν και προσκομίζονται για κάθε μέλος που συμμετέχει 

στην ένωση, ενώ τα αποδεικτικά  περί  πλήρωσης  των λόγων αποκλεισμού υποβάλλονται 

ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος Α6  του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας.  

5. Τα αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α 188). 

6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

7. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 

γίνεται σε μέρα και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.  

8. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν.  

9. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και  η κατακύρωση  γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

με το ΕΕΕΠ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 5  (λόγοι αποκλεισμού) και 7 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή, για την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής και των σχετικών 

δικαιολογητικών, απαιτείται ο εν λόγω διαγωνιζόμενος να παραιτηθεί εγγράφως και 

ανεπιφύλακτα  από  την  άσκηση  ενδίκων βοηθημάτων ή/και ενδίκων μέσων κατά των 

εκτελεστών  αποφάσεων  του  ΕΛΓΟ. Σε περίπτωση άσκησης  ενδίκου βοηθήματος, η επιστροφή 

της εγγυητικής  επιστολής και των δικαιολογητικών γίνεται μετά την έκδοση σχετικής απόφασης. 

10. Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΠ ότι 

πληροί, οι οποίες επήλθαν ή  για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του .  

11. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

12. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου  ως  εκπτώτου  είτε  για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για 

κατακύρωση της σύμβασης.  

13. Η  επιστροφή  της εγγυητικής επιστολής και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν 

προσφορές, που  δεν  κρίθηκαν αποδεκτές σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 

διαγωνισμού, στους διαγωνιζομένους  που τις υπέβαλαν, γίνεται από το Οικονομικό – Διοικητικό 

τμήμα  της  Διεύθυνσης  Ελέγχων  Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», εφόσον οι εν 

λόγω διαγωνιζόμενοι παραιτηθούν εγγράφως και ανεπιφύλακτα από την άσκηση ενδίκων 

βοηθημάτων ή/και ενδίκων μέσων κατά των εκτελεστών αποφάσεων του ΕΛΓΟ. Σε περίπτωση 

άσκησης ενδίκου βοηθήματος, η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και των δικαιολογητικών 

γίνεται μετά την έκδοση απόφασης. 

14. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
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που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από 

τον  προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της/των 

συμφωνιών-πλαίσιο διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες πριν από 

την υποβολή αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών, αφότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την 

οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και  πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Η αναθέτουσα  αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 

δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.  

Η αναθέτουσα αρχή  δύναται  πάντως  να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή 

και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας 

δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η 

δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική 

προσφυγή. 

2. Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους 

λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.  

3.  Προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3886 (Α 173), όπως ισχύει, 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. 

4. Μετά  την υποβολή τους οι προδικαστικές  προσφυγές  εξετάζονται  από  την εκάστοτε 

ισχύουσα  Επιτροπή  Προσφυγών του ΕΛΓΟ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 

3886/2010. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκβαση των 

προδικαστικών προσφυγών μέσω του συστήματος. 

5. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής  διαδικασίας,  εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 

σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 
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6. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 

μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται  από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του 

ν. 4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΣΥΝΑΨΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας 

πλαίσιο επέρχονται  εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η 

υπογραφή της έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

2. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.   

3. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη συμφωνία πλαίσιο, μέσα στην ανωτέρω 

προθεσμία των 20 ημερών, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση  συμμετοχής  του  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως  επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αφού ακολουθηθεί η 

περιγραφείσα στο άρθρο 103 Ν. 4412/2016 διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

4. Η/Οι συμφωνία/ες  πλαίσιο  ολοκληρώνονται  σε  δύο φάσεις: κατά την πρώτη φάση 

συνάπτεται η συμφωνία πλαίσιο που προδιαγράφει τους  όρους και τις προϋποθέσεις ανάθεσης 

των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων, χωρίς να δημιουργεί καμία συμβατική 

δέσμευση. Στη δεύτερη φάση συντελείται η ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στη 

συμφωνία πλαίσιο (εκτελεστικών συμβάσεων) με τις οποίες δημιουργείται τελικά η συμβατική 

δέσμευση για αγορά ειδών συγκεκριμένης ποσότητας και αξίας. 
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Ειδικότερα, μόλις η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει την ανάγκη σε ορισμένο/α είδη, υποβάλλει  

εγγράφως  σχετικό αίτημα  προς τον αντισυμβαλλόμενο, καθορίζοντας  την ακριβή ποσότητα (σε 

τεμάχια και είδος) των  προϊόντων  που  επιθυμεί  να  προμηθευτεί καθώς και το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου επιθυμεί να παραλάβει αυτά, παραπέμποντας κατά τα λοιπά (π.χ 

τιμή) στους  όρους  της  συμφωνίας  πλαίσιο. Ο αντισυμβαλλόμενος, αφού αποδεχθεί εγγράφως 

το σχετικό αίτημα, είναι υποχρεωμένος να προβεί εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος 

στην εκτέλεση της  εκάστοτε  παραγγελίας  και στην τιμολόγηση των προϊόντων αυτής.  

Η αποστολή εγγράφου αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής σε 

συνδυασμό  με την έγγραφη αποδοχή  αυτού από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο της 

συμφωνίας  πλαίσιο  μαζί  με το οικείο τιμολόγιο υπέχουν θέση εκτελεστικής σύμβασης. 

Για παραγγελίες άνω του ποσού των 2.500 ευρώ, απαιτείται  επιπλέον  η  σύνταξη εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής και η υπογραφή από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο σχετικής συνοπτικής 

εκτελεστικής σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η  παραλαβή  των υπό προμήθεια αναλωσίμων κάθε εκτελεστικής σύμβασης θα 

πραγματοποιείται  από  την  εκάστοτε  Επιτροπή  Παραλαβής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 208 

και 209 του Ν. 4412/2016.  

Όλα τα αναλώσιμα, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα  αντίστοιχα   

φύλλα δεδομένων  ασφαλούς  χρήσης  υλικού  (material safety data sheet ).   

 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παράδοση και η παραλαβή του αντικειμένου της/των συμφωνιών-πλαίσιο θα γίνει σύμφωνα με 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους όπως θα ορίζεται σε αυτές. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του αντικειμένου της/των συμφωνιών-πλαίσιο 

επιβάλλονται  κυρώσεις  σύμφωνα με το άρθρο 207 Ν. 4412/2016  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις του άρθρου 203 Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος 

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

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

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΆΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση αντικειμένου κάθε εκτελεστικής σύμβασης που 

συνάπτεται δυνάμει της αντίστοιχης συμφωνίας-πλαίσιο θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016. Η καθαρή αξία 

των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 

151/Α/94) καθώς και σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% (άρθρο 4 του ν. 4013/2011) και σε 

κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό τέλος Χαρτοσήμου όπως και την 

εκάστοτε ισχύουσα εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται από καθένα μέλος της 

ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της σύμβασης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει.  

 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η παρούσα διακήρυξη και η/οι συμφωνίες-πλαίσιο που θα συναφθούν διέπονται αποκλειστικά 

από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και 

την εκτέλεση της/των συμφωνιών-πλαίσιο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

Ελληνικών  Δικαστηρίων  και  δη  αυτών  της  Θεσσαλονίκης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
 
                   Δρ Γεώργιος Καρέτσος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα :Α  Αντικείμενο σύμβασης (ανά τμήμα και προϋπολογισθείσα αξία αυτού) 

Παράρτημα Β :                 Ευρωπαϊκό Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

Παράρτημα Γ :  Πίνακας Συμμόρφωσης   

Παράρτημα Δ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Παράρτημα Ε :                 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Παράρτημα ΣΤ :                Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 Αναλώσιμα αυτόματων αναλυτικών συσκευών 

Α

/

Α 

Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υ ανά τμήμα (€) 

1 ΣΕΙΡΑ ΥΓΡΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ S-6060 

(50 φακελ.x 5ml) 
42 

 

2 ΣΕΙΡΑ ΥΓΡΩΝ ΠΛΥΣΗΣ S-470 

(50 φακελ powder x 25gr /τεμ) 
6 

3 ΧΗΜΙΚΑ FOSS CLEAN 

(2 Fossclean  50ml 1 FossClean buffer 

10gr/κιτ)  

26 

4 ΧΗΜΙΚΑFTIREQUALIZERREAGENT 

(6 μπουκαλ  37gr/τεμ) 
44 

5 ΧΗΜΙΚΑ RINSE CONSENTRATE (50 φιαλ. 

x 50ml/τεμ) 
38 

6 ΥΓΡΟ TRITON X-100  

(100ml/τεμ) 
8 

7 ΧΗΜΙΚΑ  FM  ADJUSTMENT  SAMPLE 

(25 φιαλίδιαx 30ml/τεμ) 
44 

8 ΧΗΜΙΚΑ  REAGENT D  FOM FC 

(4 μπουκάλια x 500ml/τεμ) 
28 

9 ΧΗΜΙΚΑ  REAGENT  RINSE  FOM FC 

(σακούλα 1000ml/τεμ) 
12 

10 ΧΗΜΙΚΟ  REAGENT  C  FOM 5000 (Dye 

Χρωστική) 
10 
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(8  Σακούλες x 500ml/τεμ) 

11 ΧΗΜΙΚΟ  REAGENT E 

(8  Σακούλες X354gr/τεμ) 
28 

12 ΧΗΜΙΚΑ "BACTERIA  CONTROL" 

(25 φιαλίδια/τεμ) 

114 

13 ΧΗΜΙΚΑ "ENZYME 50" 

(36 φιαλίδια/τεμ) 

70 

14 ΧΗΜΙΚΑ (BUFFER  POWDER  BSC  FC) 

(8 σακούλες x 600gr /τεμ) 

58 

15 ΧΗΜΙΚΑ (DETERGENT  BSCFC) 

(8 μπουκάλια x 500ml /τεμ) 

56 

16 ΧΗΜΙΚΑ PARTICLE  CONTROL  SAMPLE 

(1 φιαλίδιο/τεμ) 

14 

17 ΧΗΜΙΚΑ RINSE CONSETRATE 

(4 μπουκάλια x 1000ml /τεμ) 

26 

18 ΧΗΜΙΚΑ STAINING MEDIUM 

(4 φιαλίδια x 100ml /τεμ) 

50 

19 Δισκία συμπυκνωμένων 

αντιδραστηρίων  kjeltabs   (1000 tablets 
6 

20 Σωλήνες πέψης 4 

 ΣΥΝΟΛΟ  301.247,30 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2  

Αναλώσιμα κρυοσκοπίων 

Α/Α 
Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υ ανά τμήμα (€) 

1 Calibration  standard -600moC 

(-621 mo Hortvert  for  milk  ) σε 

42 
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αμπούλες   3LA033 

2 Calibration  standard -408moC 

(-422mo Hortvert  for  milk ) σε 

αμπούλες  3LA023 

42 

3 Lactrol- Reference  Solution  -512moC σε 

αμπούλες (-530moHortvert ) 3LA030 
244 

4 OSMOMETER/CRYOSCOPE 

HEAT  TRANSFER  FLUID  (150ml) 3DA811 
148 

5 ΦΙΑΛΙΔΙΑ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   2-2,5ml 1x 12 144 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ (ProbeWipers) 4C3840 

κουτί των 100  
30 

7 Φίλτρα  κρυοσκοπίου  ΓΙΑ  ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΟ 

ADVANCED  14 

8 Calibration  Standard -0.600(-0,621)  

 
22 

9 Calibration  Standard -0.408(-0,422)  

 
22 

10 Calibration  Standard -0.512(-0,530)  

 
88 

11 ΥΓΡΟ  ΨΥΞΗΣ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΟΥ (500ml) 

 
28 

12 ΣΤΑΤΩ  κρυοσκοπίου  ( φιαλίδια 2ml ) 18 

13 ΦΙΑΛΙΔΙΑ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   2 – 2,5ml 

1x50 
32 

 ΣΥΝΟΛΟ  36.716,02 
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ΤΜΗΜΑ 3  

Έλεγχοι προσθήκης άλλου είδους γάλακτος σε πρόβειο γάλα  

Α/

Α 
Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υανά τμήμα  (€) 

 

1 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ 

(ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ) 

 

Για 2.200 

Δείγματα 

 

 

2 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ  ΤΕΣΤ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΑΛΛΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΒΕΙΟ 

(ΓΙΔΙΝΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΒΕΙΟ) 

 

Για 168.000 δείγματα 

3 ELISA  KIT  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΟΣΟΤΙΚΉ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΑΛΛΟΥ  ΕΙΔΟΥΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΟ  ΠΡΟΒΕΙΟ (ΓΙΔΙΝΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΤΟ 

ΠΡΟΒΕΙΟ) 48  θέσεων 

174 

 ΣΥΝΟΛΟ  66.947,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4  

Υλικά βαθμονόμησης αναλυτικών συσκευών - Διεργαστηριακές δοκιμές 

Α/Α 
Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υ ανά τμήμα (€) 

1 ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕΣΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ(ΤΕΧΝΙΚΗ FTIR) 

(ομάδα  10 δειγμάτων τουλάχιστον ) 

28 

 

2 ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕΣΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ(ΤΕΧΝΙΚΗ FTIR) 

(ομάδα  10 δειγμάτων τουλάχιστον ) 

28 
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3 ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΘΟΡΟ-ΟΠΤΟ-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΝΩΠΟ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ  

(ομάδα  8 δειγμάτων τουλάχιστον) 

28 

4 CONTROL SRMs determination of 

freezing point in milk by cryoscopic 

method (ομάδα  4  δειγμάτων 

τουλάχιστον ) 

28 

5 CONTROL SRMs determination of total 

nitrogen without NRN determination in 

milk by kjeldahl method 

Δείγμα ποσότητας 120 ml τουλάχιστον 

4 

6 CONTROL SRMs determination of  fat in 

milk by Rose-Gottlieb method 

Δείγμα ποσότητας 120 ml τουλάχιστον 

4 

7 CONTROL SRMs determination of dry 

matter in milk by gravimetric method 

Δείγμα ποσότητας 120 ml τουλάχιστον 

4 

8 PT για  την απαρίθμηση των  

Σωματικών κυττάρων στο νωπό γάλα – 

Μέθοδος Ρουτίνας ( ISO 13366-2|IDF 

148-2:2006 ) 

14 

9 PT για  την απαρίθμηση των Σωματικών 

κυττάρων στο νωπό γάλα –  Μέθοδος 

Aναφοράς (ISO 13366-1|IDF 148-

1:2008) 

2 

10 PT για τον προσδιορισμό Λίπους στο 

νωπό γάλα – Μέθοδος Αναφοράς ( ISO 

1211|IDF 001:2010)  
2 

11 PT για τον προσδιορισμό Λίπους, 18 
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Πρωτεΐνης , Λακτόζης και Ολικών 

Στερεών  στο νωπό γάλα – Μέθοδος 

Ρουτίνας (ISO 9622/ IDF 141 :2013, ISO 

8196|IDF 128:2009) ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 

 

12 PT για τον προσδιορισμό Λίπους, 

Πρωτεΐνης , Λακτόζης και Ολικών 

Στερεών  στο νωπό γάλα – Μέθοδος 

Ρουτίνας (ISO 9622/ IDF 141 :2013, ISO 

8196|IDF 128:2009)  ΥΨΗΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ 

18 

13 PT για τον προσδιορισμό Σημείου 

Πήξεως στο νωπό γάλα (ISO 

5764/2009, IDF 108:2009) 

16 

14 PT για τον προσδιορισμό Στερεού 

υπολείμματος στο νωπό γάλα  – 

Μέθοδος Αναφοράς  (ISO 6731|IDF 

021:2010) 

2 

15 PT για τον προσδιορισμό Αζώτου στο 

νωπό γάλα με τη μέθοδο Kjeldahl. 

Block Digestion Macromethod. ISO 

8968-1/2014/IDF20-1:2014  

2 

16 PT για τον προσδιορισμό 

Αντιμικροβιακών παραγόντων στο 

νωπό γάλα (ISO 13969|IDF 183:2003) 

 

14 

 

17 PT για  την απαρίθμηση των  

Μικροβίων -  Μέθοδος Ρουτίνας (IDF 

161A:2013 ISO 8196-3|IDF 128-3:2009) 
14 

18 PT για την απαρίθμηση των  

Μικροβίων στο νωπό γάλα στους 30°C 

– Μέθοδος Αναφοράς ( ISO 4833-1: 

2013 ) 

2 

 ΣΥΝΟΛΟ  40.114,50 
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ΤΜΗΜΑ 5  

Αναλώσιμα ανίχνευσης αντιμικροβιακών παραγόντων 

Α/

Α 
Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υανά τμήμα (€) 

1 τυποποιημένη δοκιμή διάχυσης για την 

ανίχνευση υπολειμμάτων 

αντιβακτηριακών ουσιών (αντιβιοτικά 

και σουλφοναμίδες) σε γάλα 

231.296 δείγματα 

 
2 Αρνητικός μάρτυρας των 15ml (συσκ. 6 

φιαλ./15ml) 
44 

3 Θετικός μάρτυρας των 15ml  (συσκ. 6 

φιαλ./15ml) 
44 

 ΣΥΝΟΛΟ  47.114,24 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6  

Λοιπά αναλώσιμα εργαστηριακών δοκιμών 

Α/Α 
Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υ ανά τμήμα (€) 

1 Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 20-200μl 14 

 

2 Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 10-100μl 6 

3 Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 2ml 2 

4 Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 0-1000μl 10 

5 ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ. From 0-200 ul 260 
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(pack/1000τεμ.) 

6 ΡΥΓΧΗ για ΠΙΠΕΤΤΑ  SOCOREXfrom 100-

1000 ul (pack/1000τεμ.) 
30 

7 ΡΥΓΧΗ ΓΑΛΑΖΙΑ From 0-1000 ul 

(pack/1000τεμ.) 46 

8  TIPS D200 ECO-PACK (1000 TIPS) 30 

9 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΥΑΛΙΝΑ SENTIXHWWTW 

κατάλληλα για γάλα  
66 

 
10 ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ 

ΠΑΓΚΟΥ WTW 
24 

11 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ  WTW ΠΑΓΚΟΥ  
20 

12 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ CONSORTC 

532 
8  

13 ηλεκτρόδια  12 

 

14 καλώδιο ηλεκτρόδιου  12 

15 ΦΟΡΗΤΑ ΠΕΧΑΜΕΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  58 

 

16 TECHNICAL BUFFER pH 7.00 , 1lt 78 

17 TECHNICAL BUFFER pH 4.00, 1lt 78 

18 TECHNICAL BUFFER pH6,86  200ml 12 

19 Πρότυπο διάλυμα επαλήθευσης ορθής 

λειτουργίας με pH6.865+0.015 στους 

25oC 

2 

20 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ  250ml 64 
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21 PEPSIN CLEANING   250ml 32 

22 SODIUM AZIDE TABLETS (5000 tabl) 126  

23 BROAD SPECTRUM MICROTABS II ( 

Bronopole) 800 tabl   
50  

24 Plate count Skim milk Powder  500g 4 

 

25 Ringer tablets πακ/100 36 

26 Αποστειρωμένοι Βαμβακοφόροι στυλεοί 200 

27 Δείκτες αποστείρωσης κλιβάνων ατμού 

(αλλαγή χρώματος σε συνάρτηση χρόνου 

/ θερμοκρασίας 250τμχ/πακ 

2 

28 Κυανό του μεθυλενίου for microscopy, 

certistain,  25gr MERCK ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
2 

 
29 1,1,2,2 ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ  500ml 2 

30 ACETIC ACID ,  2,5lt 2 

31 Κεδρέλαιο (immersal 0il 518N) 2 

32 ETHANOL , 2,5lt 12 

 

33 CONGO RED , 25g 2 

34 DIETHIL  ETHER, 1lt 70 

35 PETROL BENZINE, 1lt 70 

36 SULFURIC ACID, 2,5lt 12 
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37 SODIUM. HYDROXIDE SOLUTION40%, 

5lt 
20 

38 BROMOCRESOL GREEN, 5g 4 

39 METHYL RED, 25gr 2 

40 BORIC ACID, 1kg 12 

41 HYDROCHLORIC  ACID, 1lt 36 

42 AMMONIUM SULFATE, 1kg 2 

43 TRYPTOPHAN L, 25gr 4 

44 SUCROZE, 1kg 2 

45 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΜΕ 

ΧΡΩΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ  5Kg 
6 

46 ETHANOL ABSOLUTE DENATURED 

2,5L 
22 

 

47 CLYCEROL 85%  1LT 12 

48 POTASSIUM SORBATE , 250g 16 

49 ΑΜΜΟΝΙΑ SOL 25%  2,5lt 34 

50 SOD. HYPOCHLORITE 13%.  2,5lt 42 

51 ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 8 

52 MILLIPORE FILTER STERIVEX-GP  0,22 um 

(KOYTI 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 
78  

53 ΠΙΠΕΤΕΣ  320  
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54 Τρυβλια 4 

55 Φίλτρα Whatman 4 

56 ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (500 φύλλων) 36 

 

57 Ταινία-δείκτη αποστείρωσης 6 

58 Σακούλες αποστείρωσης 10 

59 PARAFILM 5cm 34 

60 ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 15ml 

(100 τεμ)_FALKON TUBES 
14 

 

61 ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 50ml 

(100 τεμ)_FALKON TUBES 
14 

62 Φιαλίδια τύπου eppendorf 12 

63 Γυάλινες φιάλες  20 

64 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΥΑΛΙΝΑ  8 

65 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΥΑΛΙΝΑ  10 

66 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 2000ml ΥΑΛΙΝΑ 20 

67 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 500ml ΥΑΛΙΝΑ 40 

68 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 100ml ΥΑΛΙΝΑ 40 

69 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 250ml ΥΑΛΙΝΑ 36 

70 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 100ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22 

71 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 2000ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22 

72 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 600ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24 
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73 ΚΩΝΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 500ml 16 

74 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 100ml 54 

75 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 50ml 36 

76 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 25ml 34 

77 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 250ml 24 

78 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 500ml 24 

79 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 1000ml 24 

80 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΦΙΑΛΕΣ 2000ml 12 

81 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΦΙΑΛΕΣ 1000ml 12 

82 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΦΙΑΛΕΣ 25ml 8 

83 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΦΙΑΛΕΣ 50ml 8 

84 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΝΙPRO 2,5-3ml (100τεμ) 30 

85 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  

ΠΙΠΕΤΑΣ_MULTIPETTEPLUS   5 ml (100 

τεμ.) 

6 

86 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  των 5 ml  με  Βελόνα - 100 τμχ 16 

87 ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ μεγάλου 

μεγέθους 
38 

88 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ 80 

89 ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ 56 

90 ΨΥΚΤΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 64 

91 ΠΩΜΑΤΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟJONNIER (100τεμ.) 400 
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 ΣΥΝΟΛΟ  105.226,5 

 

 

ΤΜΗΜΑ 7  

Φιαλίδια δειγματοληψίας γάλακτος 

Α/Α 
Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υ ανά τμήμα (€) 

1 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 378.000 

 
2 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΛΑ 420.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  64.512,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ 8  

Λοιπά είδη γενικής χρήσης 

Α/Α 
Όνομα Υλικού 

Αριθμός 

τεμαχίων/πακέτων 
π/υ ανά τμήμα  (€) 

1 ΣΤΑΤΩ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 45 ΘΕΣΕΩΝ   400  

2 ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ 1.800 

 

3 ΦΟΡΗΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

CG ΨΥΓΕΙΟ ISOTHERM 32L 
212 

4 ΓΑΝΤΙΑ Nitrile 

υψηλής αντοχής  (100 τεμ.) 
290  
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5 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ( pack 100) 160 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 60 

7 Απολυμαντικό καθαριστικό γενικής 

χρήσης.  
44 

 

8 Υγρό χεριών υψηλού αφρισμού.  60 

9 Καθαριστικό αφαίρεσης αλάτων.  64 

10 Επαγγελματικό χάρτινο ρολό κουζίνας. 

Συσκευασία 10 ρολά. 
168 

11 Επαγγελματικό χάρτινο βιομηχανικό 

ρολό. Συσκευασία 1 ρολό. 
226 

12 Χειροπετσέτες. 420 

13 Αλουμινόχαρτο για επαγγελματική 

χρήση. Συσκευασία 1 ρολό. 
34 

14 Μεμβράνη περιτύλιξης κατάλληλη για 

τρόφιμα. Συσκευασία 1 ρολό. 
26 

15 Σακούλες απορριμμάτων γίγας  310 

16  Φαρμακευτικό Οινόπνευμα  140 

 ΣΥΝΟΛΟ  38.522,80 

 

 

 

 

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός για κάθε τμήμα φαίνεται στον παρακάτω συγκεντρωτικό 

πίνακα: 
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A/A ΤΜΗΜΑΤΑ Κόστος 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ * 

1 ΤΜΗΜΑ 1   

 Αναλώσιμα  αυτόματων 

αναλυτικών συσκευών 

301.247 373.546,28 

2 ΤΜΗΜΑ 2  

Αναλώσιμα κρυοσκοπίων 

36.716 45.527,84 

3 ΤΜΗΜΑ 3  

Έλεγχοι προσθήκης άλλου 

είδους γάλακτος σε πρόβειο 

γάλα 

66.947 83.014,28 

4 ΤΜΗΜΑ 4  

Υλικά βαθμονόμησης 

αναλυτικών συσκευών - 

Διεργαστηριακές δοκιμές 

40.114,50 49.741,98 

5 ΤΜΗΜΑ 5  

Αναλώσιμα ανίχνευσης 

αντιμικροβιακών παραγόντων 

47.114,20 58.421,61 

6 ΤΜΗΜΑ 6  

Λοιπά αναλώσιμα 

εργαστηριακών δοκιμών 

105.226,50 130.480,86 

7 ΤΜΗΜΑ 7  

Φιαλίδια δειγματοληψίας 

γάλακτος 

64.512 79.994,88 

8 ΤΜΗΜΑ 8  

Λοιπά είδη γενικής χρήσης 

38.522,80 47.768,27 

  700.400,00 € 868.496,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ  1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές Σύσταση Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 

ΣΕΙΡΑ ΥΓΡΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ S-6060 

(50 φακελ.x 5ml) 

Συμβατό με 
MILKOSCAN FT+ 

MILKOSCAN 6000FT MILKOSCAN 
4000/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

5-<10 Polyethylene glycol 
Octylphenylether 

NAI   

2 
ΣΕΙΡΑ ΥΓΡΩΝ ΠΛΥΣΗΣ S-470 

(50 φακελ powder x 25gr /τεμ) 

Συμβατό με MILKOSCAN 
4000/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

30-100 Disodium metasilicate 
10-30 Sodium carbonate ΝΑΙ   

3 

ΧΗΜΙΚΑ FOSS CLEAN 

(2 Fossclean 50ml 1 FossClean 

buffer 10gr/κιτ) 

 

Συμβατό με MILKOSCAN FT+ 
MILKOSCAN 6000FT/Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

5-<10% Subtilisin 

NAI   

4 

ΧΗΜΙΚΑ FTIR EQUALIZER REAGENT 

(6 μπουκαλ 37gr/τεμ) 

Συμβατό με MILKOSCAN FT+ 
MILKOSCAN 6000FT/Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

1-<5% Propan-1-ol 
0.1-1%   Disodium tetraborate 

Decahydrate 
<0.1% Sodium azide 

ΝΑΙ   

5 
ΧΗΜΙΚΑ RINSE CONSENTRATE (50 

φιαλ. x 50ml/τεμ) 

Συμβατό με MILKOSCAN FT+ 
MILKOSCAN 6000FT/Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

6-<10% Subtilisin 
ΝΑΙ   

6 
ΥΓΡΟ TRITON X-100  

(100ml/τεμ) 

Συμβατό με FOSSOMATIC 
400/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

60-100% Polyethylene glycol 
Octylphenylether ΝΑΙ   
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7 

ΧΗΜΙΚΑ FM ADJUSTMENT SAMPLE 

(25 φιαλίδια x 30ml/τεμ) 

Συμβατό με FOSSOMATIC FC 
FOSSOMATIC 5000 

FOSSOMATIC 400/Απαιτείται 
πιστοποιητικό ποιότητας 

<0,1% Sodium azide 

ΝΑΙ   

8 
ΧΗΜΙΚΑ REAGENT D FOM FC 

(4μπουκάλια x 500ml/τεμ) 

Συμβατό με FOSSOMATIC 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

60-100% Polyethylene glycol 

Octylphenylether ΝΑΙ   

9 

ΧΗΜΙΚΑ REAGENT RINSE FOM FC 

(σακούλα 1000ml/τεμ) 

Συμβατό με FOSSOMATIC 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 
 

 
A solution of surfactants ΝΑΙ   

10 

ΧΗΜΙΚΟ REAGENT C FOM 5000 

(Dye Χρωστική) 

(8 Σακούλες x 500ml/τεμ) 

Συμβατό με FOSSOMATIC 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 
 

<0,1% Homidiumbromide 

ΝΑΙ   

11 
ΧΗΜΙΚΟ REAGENT E 

(8 Σακούλες X354gr/τεμ) 

Συμβατό με FOSSOMATIC 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

1-5% Citric acid monohydrate 
ΝΑΙ   

12 
ΧΗΜΙΚΑ "BACTERIA CONTROL" 

(25 φιαλίδια/τεμ) 

Συμβατό με BACTOSCAN 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

Bacteria culture 
ΝΑΙ   

13 

ΧΗΜΙΚΑ "ENZYME 50" 

(36 φιαλίδια/τεμ) 

Συμβατό με BACTOSCAN 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

30-60% Glycerin 
5-<10 Subtilisin 

ΝΑΙ  

 

 

 

 

14 

ΧΗΜΙΚΑ (BUFFER POWDER BSC FC) 

(8 σακούλες x 600gr /τεμ) 

Συμβατό με BACTOSCAN 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

20-30% Sodiu carbonate 
10-<25% EDTA, disodium salt 
dehydrate 

ΝΑΙ  

 

 

 

15 ΧΗΜΙΚΑ (DETERGENT BSC FC) Συμβατό με BACTOSCAN 5-<10%  Polyethylene glycol ΝΑΙ   
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(8 μπουκάλια x 500ml /τεμ) FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 
ποιότητας 

monooleylether 

16 

ΧΗΜΙΚΑ PARTICLE CONTROL 

SAMPLE 

(1 φιαλίδιο/τεμ) 

Συμβατό με BACTOSCAN 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

<0.1 Sodium azide 

ΝΑΙ   

17 

ΧΗΜΙΚΑ RINSE CONSETRATE 

(4 μπουκάλια x 1000ml /τεμ) 

 

Συμβατό με BACTOSCAN 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

1-5% Aliphatic alcohols C12-

C18, mainly linear, 

ethoxylated propoxylated 

1-5% Sodium carbonate 
1-5% EDTA,disodium salt 
dehydrate 

ΝΑΙ   

18 

ΧΗΜΙΚΑ STAINING MEDIUM 

(4 φιαλίδια x 100ml /τεμ) 

 

Συμβατό με BACTOSCAN 
FC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

5-10% Ethanol 
<0.1 Homidiumbromide ΝΑΙ   

19 

Δισκία συμπυκνωμένων 

αντιδραστηρίων kjeltabs               

(1000 tablets ) 

 

Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

σύσταση 3,5g K2SO4+ 0,4g 

CuSO4.5H2O 
ΝΑΙ  

 

 

 

 

20 
Σωλήνες πέψης Για συσκευή kjeltec (250ml/8τεμ.) 

 
ΝΑΙ  
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ΤΜΗΜΑ  2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΩΝ 

Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές Σύσταση Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 Calibration  standard -600moC 

(-621moHortvert for milk  )  

σε αμπούλες 

3LA033 

Κατάλληλο για κρυοσκόπια της 
ADVANCED INSTRUMENTS 
INC/Απαιτείται πιστοποιητικό 
ποιότητας 

10% Sucrose Equivalent 

ΝΑΙ   

2 Calibration  standard -408moC 

(-422moHortvert for milk )  

σε αμπούλες 

3LA023 

Κατάλληλο για κρυοσκόπια της 

ADVANCED INSTRUMENTS 

INC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

7% Sucrose Equivalent  

ΝΑΙ   

3 Lactrol- Reference Solution  -512moC 

σε αμπούλες 

 (-530moHortvert ) 3LA030 

Κατάλληλο για κρυοσκόπια της 

ADVANCED INSTRUMENTS 

INC/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

8,5 %Sucrose Equivalent 

ΝΑΙ   

4 OSMOMETER/CRYOSCOPE 

HEAT TRANSFER FLUID  (150ml) 

3DA811 

 

Κατάλληλο για κρυοσκόπια της 
ADVANCED INSTRUMENTS 
INC/Απαιτείται πιστοποιητικό 
ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

5 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   

2 - 2,5ml 

1x 12 

Κατάλληλα για κρυοσκόπια της 
ADVANCED INSTRUMENTS INC 

 

ΝΑΙ   

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ  

(Probe Wipers) 4C3840 

Κατάλληλα για κρυοσκόπια της 
ADVANCED INSTRUMENTS INC 

 
ΝΑΙ   
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κουτί των 100  

7 Φίλτρα κρυοσκοπίου 

 ΓΙΑ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΟ ADVANCED  

ΓΙΑ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΟ ADVANCED  
ΝΑΙ   

       

8 Calibration Standard -0.600(-0,621)  Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 
ΝΑΙ  

 

 

9 Calibration Standard -0.408(-0,422) Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 
ΝΑΙ   

10 Calibration Standard -0.512(-0,530)  Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 
ΝΑΙ   

11 ΥΓΡΟ ΨΥΞΗΣ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΟΥ (500ml) 

 

Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 
ΝΑΙ   

12 ΣΤΑΤΩ κρυοσκοπίου ( φιαλίδια 2ml ) φιαλίδια 2ml  ΝΑΙ   

13 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  2 – 2,5ml 

1x50 

Κατάλληλα για κρυοσκόπια  
 ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ  3: ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ 

Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές Σύσταση Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ 

(ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΒΕΙΟ) 

 

Δυνατότητα ανάλυσης ανά 

δείγμα, πρότυπα ρυθμισμένα στις 

ιδιότητες του ελληνικού 

γάλακτος. Ελάχιστο όριο 

ανίχνευσης 0,2-1% .Τα 

αντιδραστήρια να είναι σε μορφή 

έτοιμα προς χρήση  για την 

μείωση των συστηματικών 

σφαλμάτων και να μην απαιτείται 

επιπλέον εξοπλισμός  για την 

ανάγνωση του αποτελέσματος. 

Ελάχιστη ημερομηνία λήξης 1 

έτος. 

Εάν απαιτείται επιπλέον 

εξοπλισμός  για την ανάγνωση 

του αποτελέσματος να παρέχεται 

στο κιτ. /Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

2 ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ 

(ΓΙΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ) 

 

Δυνατότητα ανάλυσης ανά 

δείγμα, πρότυπα ρυθμισμένα στις 

ιδιότητες του ελληνικού 

γάλακτος. Ελάχιστο όριο 

 

ΝΑΙ   
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ανίχνευσης 0,2-1% .Τα 

αντιδραστήρια να είναι σε μορφή 

έτοιμα προς χρήση  για την 

μείωση των συστηματικών 

σφαλμάτων και να μην απαιτείται 

επιπλέον εξοπλισμός  για την 

ανάγνωση του αποτελέσματος. 

Ελάχιστη ημερομηνία λήξης 1 

έτος. 

Εάν απαιτείται επιπλέον 

εξοπλισμός  για την ανάγνωση 

του αποτελέσματος να παρέχεται 

στο κιτ. /Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

3 ELISA KIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ 

(ΓΙΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ) 

48 θέσεων 

Δυνατότητα ανάλυσης ανά 

διακριτό δείγμα, πρότυπα 

ρυθμισμένα στις ιδιότητες του 

ελληνικού γάλακτος. Ελάχιστο 

εύρος ποσοτικοποίησης από 0-

20% χωρίς αραίωση και 

δυνατότητα αραίωσης με 

διατήρηση της αναλογικότητας 

των αποτελεσμάτων. Τα 

αντιδραστήρια να είναι σε μορφή 

έτοιμα προς χρήση  για την 

μείωση των συστηματικών 

 

ΝΑΙ   
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σφαλμάτων. Ελάχιστη 

ημερομηνία λήξης 1 έτος. 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  4: ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΟΥ 

ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ(ΤΕΧΝΙΚΗ FTIR) 

(ομάδα  10 δειγμάτων τουλάχιστον ) 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΥΡΟΥΣ (Λίπος 1.9 έως 5.4 %, πρωτεΐνη 2.1 έως 4.1 

%,Λακτόζη 4.5 έως 5.8 %, Στερεό υπόλειμμα 9.7 έως 14.6 %) 

/Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας ΝΑΙ   

2 ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΟΥ 

ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ(ΤΕΧΝΙΚΗ FTIR) 

(ομάδα  10 δειγμάτων τουλάχιστον ) 

ΥΨΗΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ (Λίπος  5.8 έως 8.7 %, πρωτεΐνη 4.4 έως 6.3 %, 

Λακτόζη 4.5 έως 5.8 %, Στερεό υπόλειμμα 15.5 έως 21.4 %) 

/Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

3 ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΘΟΡΟ-ΟΠΤΟ-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ (0-1.800 x 103 scc) /ομάδα  8 δειγμάτων 

τουλάχιστον/Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας ΝΑΙ   
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ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΝΩΠΟ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ  

4 CONTROL SRMs determination of 

freezing point in milk by cryoscopic 

method 

(ομάδα  4  δειγμάτων τουλάχιστον ) 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας 

ΝΑΙ   

5 CONTROL SRMs determination of 

total nitrogen without NRN 

determination in milk by kjeldahl 

method 

Δείγμα ποσότητας 120 ml 

τουλάχιστον 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας 

ΝΑΙ   

6 CONTROL SRMs determination of  fat 

in milk by Rose-Gottlieb method 

Δείγμα ποσότητας 120 ml 

τουλάχιστον 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας 

ΝΑΙ   

7 CONTROL SRMs determination of dry 

matter in milk by gravimetric method 

Δείγμα ποσότητας 120 ml 

τουλάχιστον 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας 

ΝΑΙ   

8 

PT για  την απαρίθμηση των  

Σωματικών κυττάρων στο νωπό γάλα 

– Μέθοδος Ρουτίνας ( ISO 13366-

2|IDF 148-2:2006 ) 

 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων 

ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ (0-1.600 x 103   scc) 

 ΝΑΙ   
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9 

PT για  την απαρίθμηση των 

Σωματικών κυττάρων στο νωπό γάλα 

–  Μέθοδος Aναφοράς (ISO 13366-

1|IDF 148-1:2008) 

 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων 

ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ (0-1.600 x 103 scc) 

ΝΑΙ   

10 

PT για τον προσδιορισμό Λίπους στο 

νωπό γάλα – Μέθοδος Αναφοράς ( 

ISO 1211|IDF 001:2010)  

 Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΥΡΟΥΣ          ( Fat 

from  1,45 to 4,8  g/ 100 g of milk 
ΝΑΙ   

11 

PT για τον προσδιορισμό Λίπους, 

Πρωτεΐνης , Λακτόζης και Ολικών 

Στερεών  στο νωπό γάλα – Μέθοδος 

Ρουτίνας (ISO 9622/ IDF 141 :2013, 

ISO 8196|IDF 128:2009)  

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΥΡΟΥΣ (Λίπος 1.9 έως 5.4 %, πρωτεΐνη 2.1 έως 4.1 

%,Λακτόζη 4.5 έως 5.8 %, Στερεό υπόλειμμα 9.7 έως14.6 %) 

 

ΝΑΙ   

12 

PT για τον προσδιορισμό Λίπους, 

Πρωτεΐνης , Λακτόζης και Ολικών 

Στερεών  στο νωπό γάλα – Μέθοδος 

Ρουτίνας (ISO 9622/ IDF 141 :2013, 

ISO 8196|IDF 128:2009)   

 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων 

ΥΨΗΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ (Λίπος  5.8 έως 8.7 %, πρωτείνη 4.4 έως 6.3 %, 

Λακτόζη 4.5 έως 5.8 %, Στερεό υπόλειμμα 15.5 έως 21.4 %) 

ΝΑΙ   

13 

PT για τον προσδιορισμό Σημείου 

Πήξεως στο νωπό γάλα (ISO 

5764/2009, IDF 108:2009) 

 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων  ΕΥΡΟΥΣ   ( from -0,550 to -0,480 
oC) 

ΝΑΙ  

 

 

 

 

14 
PT για τον προσδιορισμό Στερεού 

υπολείμματος στο νωπό γάλα  – 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων ΕΥΡΟΥΣ (  Dry Matter  from 10 to  
15 g/ 100g of milk) ΝΑΙ   
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Μέθοδος Αναφοράς  (ISO 6731|IDF 

021:2010) 

15 

PT για τον προσδιορισμό Αζώτου στο 

νωπό γάλα με τη μέθοδο Kjeldahl. 

Block Digestion Macromethod. ISO 

8968-1/2014/IDF20-1:2014  

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων  ΕΥΡΟΥΣ ( Total nitrogen from  

0,35  to 0,65  gram of Nitrogen /100 grams of milk) 
ΝΑΙ   

16 

PT για τον προσδιορισμό 

αντιμικροβιακών παραγόντων στο 

νωπό γάλα (ISO 13969|IDF 

183:2003) 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων 

ΝΑΙ   

17 

PT για  την απαρίθμηση των  

Μικροβίων -  Μέθοδος Ρουτίνας (IDF 

161A:2013 ISO 8196-3|IDF 128-

3:2009) 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων 

ΝΑΙ   

18 

PT για την απαρίθμηση των  

Μικροβίων στο νωπό γάλα στους 

30°C – Μέθοδος Αναφοράς ( ISO 

4833-1: 2013 ) 

Σειρά τουλάχιστον 10 δειγμάτων 

ΝΑΙ   

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5:  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές Σύσταση Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 τυποποιημένη δοκιμή διάχυσης Να παρουσιάζει ευαισθησία στα Το θρεπτικό υπόστρωμα ΝΑΙ   
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για την ανίχνευση υπολειμμάτων 

αντιβακτηριακών ουσιών 

(αντιβιοτικά και σουλφοναμίδες) 

σε γάλα. 

 

καθορισμένα MRLs ( Maximum 

Residues Limits) που 

προβλέπονται στη σχετική 

οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ελάχιστη ημερομηνία λήξης 1 

έτος. 

Να χρησιμοποιείται για όλα τα 

είδη γάλατος. 

Να μην απαιτεί επιπλέον 

εξοπλισμό κατά τη χρήση του ( 

π.χ επωαστήρες,   κτλ ) και αν 

ναι, να παρέχονται με το  κιτ. 

Πλακέτες των 96 κυψελίδων  με  

δυνατότητα διαίρεσης σε 

επιμέρους τμήματα 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

(άγαρ) να  περιέχει  

μικροοργανισμό Bacillus 

stearothermophilus  var 

calidolactis και  δείκτη pH για 

την οπτική ανάγνωση  του 

αποτελέσματος . 

2 Αρνητικός μάρτυρας των 15ml 

(συσκ. 6 φιαλ./15ml) 

Κατάλληλος για την με Α/Α1 

δοκιμή διάχυσης /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

3 Θετικός μάρτυρας των 15ml  

(συσκ. 6 φιαλ./15ml) 

Κατάλληλος για την με Α/Α1 

δοκιμή διάχυσης /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

Να περιέχονται 5 ppb 

πενικιλίνης ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ  6: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές συσταση Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 

Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 20-

200μl 

Με δυνατότητα ρύθμισης  ( 

aligment/calibration) + εξάρτημα 

ρύθμισης συσκευής _ακρίβειας 

μικρότερης ή ίσης από 1,0% στα 100 

μl /Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

2 

Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 10-

100μl 

Με δυνατότητα ρύθμισης  ( 

aligment/calibration)  + εξάρτημα 

ρύθμισης συσκευής _ακρίβειας 

μικρότερης ή ίσης από 1,0% στα 50 

μl /Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

3 

Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 2ml 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ  

 

 

 

4 

Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου 0-

1000μl 

Με δυνατότητα ρύθμισης  ( 

aligment/calibration) + εξάρτημα 

ρύθμισης συσκευής _ακρίβειας 

μικρότερης ή ίσης από 3,0% στα 

1000 μl /Απαιτείται πιστοποιητικό 

 

ΝΑΙ   
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ποιότητας 

5 
ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ. From 0-200 ul 

(pack/1000τεμ.) 

universal, κατάλληλα  για 

finnpipette ,eppendorf   πιπέττες 

 
ΝΑΙ   

6 
ΡΥΓΧΗ για ΠΙΠΕΤΤΑ  SOCOREX 

from 100-1000 ul (pack/1000τεμ.) 

universal, κατάλληλα για πιπέττες 

SOCOREX 

 
ΝΑΙ   

7 
ΡΥΓΧΗ ΓΑΛΑΖΙΑ From 0-1000 ul 

(pack/1000τεμ.) 

universal, κατάλληλα για πιπέττες 

finnpipette, eppendorf 

 
ΝΑΙ   

8  TIPS D200 ECO-PACK (1000 TIPS) Gilson Type  ΝΑΙ   

9 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΥΑΛΙΝΑ SENTIX  HW  

WTW κατάλληλα για γάλα  

για pH-μετρα WTW /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 
ΝΑΙ   

10 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 

ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ ΠΑΓΚΟΥ WTW  

για pH-μετρα WTW  
ΝΑΙ   

11 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ WTW ΠΑΓΚΟΥ  

  
ΝΑΙ   

12 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ 

CONSORT C 532 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας  
ΝΑΙ   

13 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  

 

KP80,  S7 Delta Ohm /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 
ΝΑΙ   

14 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ   HD 2305,0 Delta OHM ,female BNC  

για  S7 

 
ΝΑΙ   

15 
ΦΟΡΗΤΑ ΠΕΧΑΜΕΤΡΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

Kατάλληλα για γάλα/Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 
ΝΑΙ   
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16 
TECHNICAL BUFFER pH 7.00 , 

1lt 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας  
ΝΑΙ   

17 
TECHNICAL BUFFER pH 4.00, 

1lt 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας  
ΝΑΙ   

18 
TECHNICAL BUFFER pH 6,86 

200ml 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας  
ΝΑΙ   

19 

Πρότυπο διάλυμα επαλήθευσης 

ορθής λειτουργίας με 

pH6.865+0.015 στους 25oC 

Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας  

ΝΑΙ   

20 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ  

250ml 

  
ΝΑΙ   

21 
PEPSIN CLEANING  

250ml 

  
ΝΑΙ   

22 

SODIUM AZIDE TABLETS (5000 

tabl) 

 

Για τη συντήρηση δειγμάτων 

γάλακτος. 1 ταμπλέτα των 0,1gr να 

περιέχει 8 mg sodium 

azide/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

23 

BROAD SPECTRUM MICROTABS II ( 

Bronopole) 800 tabl 

 

Για τη συντήρηση δειγμάτων 

γάλακτος /Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας  / 

Μονάδα μέτρησης  τεμ. 

 

 

ΝΑΙ   

24 Plate count Skim milk Powder Plate Count Agar:  Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) ΝΑΙ   
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500g Υλικό που χρησιμοποιείται για 

την καταμέτρηση του συνολικού 

αριθμού των μικροοργανισμών.  

Μετά την ανασύσταση τα  500 γρ 

να δίνουν τουλάχιστον 25 λίτρα 

έτοιμου υλικού. /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

Peptone from casein :5,0  

Yeast Extract: 2,5  

Glucose: 1,0 

Agar: 10,5 

Skim milk powder (free from 

inhibitors) 1,0 

25 Ringer tablets  

πακ/100 

Ringers Tablets: 

 Προϊόν σε ταμπλέτες, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή αραιωτικού υγρού. 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

26 Αποστειρωμένοι Βαμβακοφόροι 

στυλεοί  

Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 
 ΝΑΙ  

 

 

27 Δείκτες αποστείρωσης κλιβάνων 

ατμού (αλλαγή χρώματος σε 

συνάρτηση χρόνου / θερμοκρασίας 

)250τμχ/πακ 

 

 ΝΑΙ   

28 Κυανό του μεθυλενίου for 

microscopy, certistain, 

25gr MERCK ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 

Προϊόν σε  σκόνη το οποίο  

χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή διαλύματος  

χρωστικής Newman – Lampert 

stain solution /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ   
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29 

 

1,1,2,2 ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ 

500ml 

Προϊόν  το οποίο  χρησιμοποιείται 

για την παρασκευή διαλύματος  

χρωστικής Newman – Lampert 

stain solution /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

30 ACETIC ACID ,  

2,5lt 

Acetic acid glacial 100% anhydrous 

for analysis /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ  

 

 

 

31  

Κεδρέλαιο (immersal 0il 518N) 

  

ΝΑΙ  

 

 

 

32 ETHANOL , 

2,5lt 

 

Ethanol absolute for analysis 95% 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

33 CONGO RED , 

25g 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 
ΝΑΙ  

 

 

34 DIETHIL  ETHER, 

1lt 

Aναλυτικού βαθμού καθαρότητας 

,ελεύθερος από υπεροξείδια  ,να 

μην περιέχει περισσότερα από  

2mg αντιοξειδωτικών  και να 

πληροί τις ανάγκες στην δοκιμή 

blank /Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

 

ΝΑΙ   

35 PETROL BENZINE, αναλυτικού βαθμού καθαρότητας                                   
ΝΑΙ   
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1lt (30-60οC) /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

36 SULFURIC ACID, 

2,5lt 

Ελεύθερου αζώτου ,καθαρότητας 

τουλάχιστον 98% (m/m) 

Και  πυκνότητας ρ20 κατά 

προσέγγιση 1,84g/ml /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

37 SODIUM. HYDROXIDE SOLUTION 

40%, 5lt 

Διάλυμα   40%  ,ελεύθερου 

αζώτου /Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ  
 

 

38 BROMOCRESOL GREEN, 

5g 

Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 
ΝΑΙ  

 

 

39 METHYL RED, 

25gr 

Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 
ΝΑΙ  

 

 

40 BORIC ACID, 

1kg 

For Analysis  /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 
ΝΑΙ  

 

 

41 HYDROCHLORIC  ACID, 

1lt 

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ    0,1 + 

0,0005Ν με βεβαίωση 4ου 

δεκαδικού από τον προμηθευτή 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας  

 

ΝΑΙ   

42 AMMONIUM SULFATE, 

1kg 

For Analysis  με ελάχιστη 

περιεκτικότητα 99,9% σε ξηρό 

υπόλειμμα /Απαιτείται 

 

ΝΑΙ  
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πιστοποιητικό ποιότητας 

43 TRYPTOPHAN L, 

25gr 

καθαρότητας τουλάχιστον 99% 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ  

 

 

 

44 SUCROZE, 

1kg 

 με περιεκτικότητα σε άζωτο 

<0,002 % /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ  

 

 

 

45 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΜΕ 

ΧΡΩΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ 

5Kg 

SILICA GEL  /Απαιτείται 

πιστοποιητικό ποιότητας 

 

ΝΑΙ   

46 ETHANOL ABSOLUTE DENATURED 

2,5L 

  
ΝΑΙ  

 

 

47 CLYCEROL 85% 

1LT 

  
ΝΑΙ  

 

 

48 POTASSIUM SORBATE , 

250g 

  
ΝΑΙ  

 

 

49 ΑΜΜΟΝΙΑ SOL 25%  

2,5lt 

 

Αναλυτικού Βαθμού Καθαρότητας 

25% και ρ20(ΝΗ3)=910 g/lt τεμ 

/Απαιτείται πιστοποιητικό 

ποιότητας 

 

ΝΑΙ  

 

 

 

50 SOD. HYPOCHLORITE 13%. 

2,5lt 

  
ΝΑΙ   
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51 ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ   
ΝΑΙ  

 

 

52 MILLIPORE FILTER STERIVEX-GP  

0,22 um (KOYTI 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

  
ΝΑΙ   

53 ΠΙΠΕΤΕΣ  PASTEUR ΠΛΑΣΤ. 3ml PACK 500  ΝΑΙ   

54 Τρυβλια   ΝΑΙ  ΝΑΙ   

55 
Φίλτρα Whatman  

 

(filter paper circles 589/1) 

διάμετρος  125mm pack/100 

 
ΝΑΙ   

56 ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (500 φύλλων)   ΝΑΙ   

57 Ταινία-δείκτη αποστείρωσης   ΝΑΙ   

58 Σακούλες αποστείρωσης   ΝΑΙ   

59 
PARAFILM 5cm 

 

  
ΝΑΙ   

60 ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 

15ml (100 τεμ)_FALKON TUBES 

  

ΝΑΙ  

 

 

 

61 ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 

50ml (100 τεμ)_FALKON TUBES 

  

ΝΑΙ  

 

 

 

62 Φιαλίδια τύπου eppendorf 

1.5ml με κωνικό άκρο και λείο 

καπάκι. Συσκευασία 1000 

τεμαχίων 

 

ΝΑΙ   



  

 

76 

 

63 

Γυάλινες φιάλες  

 

τυπου Duran 

με βιδωτό πώμα & δακτύλιο  1000 

ml 

  

ΝΑΙ   

64 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΓΥΑΛΙΝΑ  

βιδωτό πώμα 2000 ml  
ΝΑΙ  

 

 

65 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΓΥΑΛΙΝΑ  

 βιδωτό πώμα 1000 ml  
ΝΑΙ  

 

 

66 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 2000ml ΥΑΛΙΝΑ   ΝΑΙ   

67 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 500ml ΥΑΛΙΝΑ   ΝΑΙ   

68 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 100ml ΥΑΛΙΝΑ   ΝΑΙ   

69 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 250ml ΥΑΛΙΝΑ   ΝΑΙ   

70 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 100ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ   ΝΑΙ   

71 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 2000ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ   ΝΑΙ   

72 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 600ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ   ΝΑΙ   

73 ΚΩΝΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 500ml   ΝΑΙ   

74 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  100ml   

ΝΑΙ   

75 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 50ml   ΝΑΙ   

76 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 25ml   ΝΑΙ   

77 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 250ml   ΝΑΙ   

78 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 500ml   ΝΑΙ   
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79 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 1000ml   ΝΑΙ   

80 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 2000ml   ΝΑΙ   

81 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 1000ml   ΝΑΙ   

82 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 25ml      ΝΑΙ   

83 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 50ml    ΝΑΙ   

84 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΝΙPRO 2,5-3ml (100τεμ)   ΝΑΙ   

85 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΠΙΠΕΤΑΣ_MULTIPETTE PLUS   5 ml 

(100 τεμ.) 

  

ΝΑΙ   

86 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ  των 5 ml με 

Βελόνα - 100 τμχ 

  
ΝΑΙ  

 

 

87 
ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ μεγάλου 

μεγέθους 

  
ΝΑΙ  

 

 

88 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ   ΝΑΙ   

89 ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ   ΝΑΙ   

90 ΨΥΚΤΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ   ΝΑΙ   

91 
ΠΩΜΑΤΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟJONNIER 

(100τεμ.) 

Πώματα φελλού   
ΝΑΙ  

 

 

 

 



  

 

78 

 

ΤΜΗΜΑ  7: ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

Διαφανή από προπυλένιο και  χωρητικότητας  > 50 ml   ,    ύψους      
9-9.50cm και διαμέτρου 3 cm  και  με αποσπώμενο καπάκι 
ασφαλείας /Απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας 

ΝΑΙ   

2 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΛΑ 

Διαφανή από προπυλένιο και  χωρητικότητας  > 50 ml   ,    ύψους      
9-9.50cm και διαμέτρου 3 cm  και  με αποσπώμενο καπάκι 
ασφαλείας  

ΝΑΙ   

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  8: ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α Όνομα Υλικού Προδιαγραφές συσταση Απαίτηση Απάντηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραπομπή 

1 

ΣΤΑΤΩ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 45 ΘΕΣΕΩΝ   Ανοξείδωτα 45 θέσεων  

,διαστάσεων 35Χ 19,5 cm , για την 

τοποθέτηση δειγμάτων στα φορητά 

ψυγεία δειγματοληψίας 

 

ΝΑΙ   

2 ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ Διαστάσεων 17Χ9 cm  ΝΑΙ   

3 

ΦΟΡΗΤΑ ΨΥΓΕΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

CG ΨΥΓΕΙΟ ISOTHERM 32L 

Διαστάσεων  πυθμένα 39Χ24 cm, 

επάνω μέρους 42 Χ28 cm, ύψους 35 

cm 

 

ΝΑΙ   
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4 
ΓΑΝΤΙΑ Nitrile  

υψηλής αντοχής  (100 τεμ.) 

χωρίς πούδρα  
ΝΑΙ   

5 
ΓΑΝΤΙΑ LATEX  

( pack 100) 

Λατεξ, χωρίς πούδρα  
ΝΑΙ  

 

 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ   ΝΑΙ   

7 
Απολυμαντικό καθαριστικό 

γενικής χρήσης.  

Χαρακτηριστικά: Λεπτόρρευστο, 

χαμηλού αφρισμού, με ευρύ φάσμα 

δράσης κατά των μικροβίων και των 

μυκήτων.Συσκευασία 4L. 

 

ΝΑΙ   

8 
Υγρό χεριών υψηλού αφρισμού.  

Χαρακτηριστικά: με γλυκερίνη και 

ουδέτερο pH. Συσκευασία 4L. 

 
ΝΑΙ   

9 Καθαριστικό αφαίρεσης αλάτων. 

Χαρακτηριστικά: Όξινο καθαριστικό, 

με φωσφορικό οξύ >10%, 

βιοδιασπώμενο > 90%. Συσκευασία 

4L. 

 

ΝΑΙ   

10 Επαγγελματικό χάρτινο ρολό 

κουζίνας. Συσκευασία 10 ρολά. 

  

ΝΑΙ  

 

 

 

11 

Επαγγελματικό χάρτινο 

βιομηχανικό ρολό. Συσκευασία 1 

ρολό. 

  

ΝΑΙ   

12 Χειροπετσέτες. 

Χαρακτηριστικά: Μονόφυλλες ζικ-

ζακ, από ανακυκλωμένα 

χρωματισμένα αποκόμματα 

 

ΝΑΙ   
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χαρτιού, μίας χρήσης. Ανθεκτικό στο 

νερό, δεν θρυμματίζεται, δεν 

αφήνει χνούδι (σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του συστήματος 

HACCP). Βάρος χαρτιού: 30g±2%, 

Διαστάσεις χαρτιού: 23*25cm±1%, 

Βάρος πακέτου: 680g±2%, 

Φύλλα/πακέτο: 389±2%. 

13 
Αλουμινόχαρτο για επαγγελματική 

χρήση. Συσκευασία 1 ρολό. 

  
ΝΑΙ   

14 
Μεμβράνη περιτύλιξης κατάλληλη 

για τρόφιμα. Συσκευασία 1 ρολό. 

  
ΝΑΙ   

15 

Σακούλες απορριμμάτων γίγας  

Χαρακτηριστικά: Μεγάλης αντοχής,  

Βάρος ρολού: 1kg. Συσκευασία 1 

ρολό. 

 

ΝΑΙ   

16 
 Φαρμακευτικό Οινόπνευμα  

  
ΝΑΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Ανήκει στην …./…… διακήρυξη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) 

Προς : 

Τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ) 

Σύμφωνα με την …./….. διακήρυξη για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΛΓΟ», προσφέρω την ακόλουθη τιμή ως εξής: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 24 % ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 

     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από τις προσφερόμενες τιμές και τις υποβάλλω, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του 

παρόντος διαγωνισμού.   

  

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο Προσφέρων 

[υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα.......................................... 

 Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Χρόνος ισχύος …………….. 

Προς: Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ) 

Ταχ.Δ/νση:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...............…. 

Ευρώ........………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………………………..……… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………, ΑΦΜ …………………. }  

{ή σε περίπτωση Ένωσης : των Εταιριών  

α) ………………………………………………… οδός ………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……..…….., ΑΦΜ 

…………………., β) ………………………………………..…… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., 

ΑΦΜ ………………….  κλπ 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης, 

ποσού ευρώ...................................................... για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο 

διαγωνισμό της ................................................................... για την προμήθεια 

..................................................... σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. .........................διακήρυξη σας, με 

ημερομηνία διαγωνισμού την ……………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας που απορρέουν από 

την συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το  παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
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μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση  κατάπτωσης  της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................1 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα  ότι το ποσό των εγγυητικών  επιστολών  που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα.......................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Χρόνος ισχύος …………… 

Προς: Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ) 

Ταχ.Δ/νση:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ KAΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 ΑΡ...............…. Ευρώ........………….. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του δικαιώματος  

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………………………………..…… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………, ΑΦΜ ……………..}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών  

α) …………………………………………..… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ 

…………….., β) ……………………………………………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. , 

ΑΦΜ …………….. κλπ 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,  

και μέχρι του ποσού ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… 

συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... διακήρυξή σας, με ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού την  ………………... 

Το ανωτέρω   ποσό  της εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας  καταβάλουμε  ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε ………… ημέρες από την έγγραφη 
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ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις  ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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